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و بی گمان زمانه ی ما... تصویر چیزی 
را به خوِد آن چیز، نسخه ی کپی را به 
واقعیت  به  را  بازنمود  اصلی،  نسخه ی 
می دهد...  ترجیح  بود  به  را  نمود  و 
وهم  است  مقدس  برایش  آنچه 
است  نامقدس  آنچه  اما  بس،  و  است 
هر  بهتر،  هم  این  از  است.  حقیقت 
افزایش  توهم  و  کاهش  حقیقت  چه 
بزرگتر  نظرش  در  مقدسات  می یابد، 
توهم  اوج  که  آن چنان  می گردد، 
است. تقدس  اوج  همانا  برای اش 
مسیحیت( ذات  باخ/پیشگفتار  )فوئر 

می گویند در یوگسالوی همیشه فروشگاهها فاقد یک سری 
توالت  را فرض کنید که کاغذ  مثاًل دورانی  چیزها هستند. 
ناگهانی  طرز  به  بااینحال  باشد.  شده  انباشته  فروشگاهها  در 
و غیرمنتظره ای شایعه ی کمیاب شدن کاغذ توالت همه جا 
پخش می شود. به خاطر این شایعه، مردم هیجان زده شده و 
شروع به خریدن مقادیر زیادی کاغذ توالت می کنند، نتیجه 
این می شود که کمبود کاغذتوالت واقعاً ایجاد می شود. در 
اتفاق مکانیسم معروف شایعه  این  به نظر می رسد  نگاه اول 
اندکی  آن  عمل  روش  اما  باشد،  شخصی  سودبردن  برای 
به  کنندگان  شرکت  از  یک  هر  استدالل  است.  پیچیده تر 
خوب  خیلی  نیستم.  احمق  و  ساده  »من  است:  ذیل  شرح 
می دانم که در مغازه ها به اندازه ی کافی کاغذتوالت هست، 
گرفته،  جدی  را  شایعه ها  که  احمقی  و  ساده لوح  افراد  اما 
باور کرده و طبق آن ها عمل می کنند، زیادند. آن ها با عجله 
واقعاً  توالت  کاغذ  نتیجه  در  و  خریدن  به  می کنند  شروع 
کمیاب خواهد شد. پس حتی اگر بدانم که مقدار کافی از 
آن وجود دارد ایده ی بهتر این است که بروم و مقدار زیادی 

بخرم!«. )1(
چنین  باالست.  مثال  شبیه  نمایش  جامعه ی  سازوکار  اساساً 

از  بی کرانی  انباشت  صورت  به  همیشه  دبور  قول  به  جوامعی 
بلوف  یک  با  چیز  همه  باال  مثال  در  می یابند.  تجلی  نمایش ها 
در  ریشه ای  هیچ  ابتدا  در  بلوف  این  می شود.  شروع  تبلیغاتی 
واقعیت ندارد اما چنان فراگیر می شود که حتی می تواند واقعیت 
را دستکاری کند. سوژه ها در مقابل چنین بلوفی فلج می شوند و 
نظم نمادیْن آنها را در خود فرومی بلعد. ما در سایبراسپیس سراسر 
با این مقوله مواجه می شویم. پیچیدگی های واقعیت در زمانه ی 
ما انکار نشدنی است. »و بی گمان زمانه ی ما... تصویر چیزی را 
به خود آن چیز، نسخه ی کپی را به نسخه ی اصلی، بازنمود را 
به واقعیت، و نمود را به بود ترجیح می دهد«... حال در مواجهه 
با چنین امری چه کاری از دست ما برمی آید؟ چندین برخورد 
بر سر  هنوز  واقعیت  معتقدند  دارد: عده ای  مقوله وجود  این  با 
سایبراسپیس  و  بوده  قبل  از  که  همانگونه  باقیست،  خود  جای 
و  ساده لوحانه  اندیشه  این  که  البته  است.  نداده  تغییر  را  چیزی 
سوژه ی  درباره ی  رایج  ایده های  ما  وقتی  خام  اندیشانه است. 
و  تا سوژه-موقعیت  لکانی گرفته  منقسم  -از سوژه  نو  زمانه ی 
سوژه های متکثر و چندگانه ی پساساختارگرایی- را می خوانیم، 
در می یابیم که چنان تغییری در نظم نمادینه ی واقعیت رخ داده 
که حتی ماهیت و چگونگی سوژه ي شناسا دستخوش یک سری 
تغییرات بنیادین گردیده است. از طرفی دیگر ما با خوانش های 
خوش بینانه به سایبراسپیس مواجه می شویم. آنهایی که معتقدند 
چنین فضا و امکانات گسترده ای به خاطر تکثیر بیش از حد و 
توزیع مهارنشدنی اش از دسترس کنترل قدرتمداران خارج شده 
و از طرفی دیگر سوژه را با موقعیت های متکثری مواجه می سازد 
تصمیم گیری  موقعیت ها  آن  در  می تواند  آزادانه  حدی  تا  که 
کرده و دست به عمل بزند. این خوانش خیال رهایی بخشی از 
سیستم های پدرساالرانه را در سر می پروراند. سوژه ی چندگانه 
قرار  مجموعه  این  در  حقیقت  در  پست مدرنیسمی  منحرف  و 
می گیرد. اما در کنار اینها خوانش دیگری از سایبراسپیس داریم 
ابتذال کشیده  به  از  است که  همان خوانش شکاکانه ای  و آن 
شدن سوژه در برخورد با چنین امری می هراسد. در این حالت 
اعتقاد بر اینست که سایبراسپیس محتوای سوژه ی خودایستا و 

شناساننده ی فلسفی را از آن می رباید...
 اگر به این گفته ی بدیو قایل باشیم که اولین امکان برای تعیین 
سوژه  مفهوم  سر  بر  نبرد  میدان  از  که  است  این  فلسفی  دقایق 
به مقام سوژه  اندیشیدن  از لزوم  بارها  صحبت کنیم، می توانیم 
باشیم که  قائل  امر  این  به  یعنی  بگوئیم.  در عصر جدید سخن 
سئوال اصلی متوجه رابطه ي زندگی و مفهوم است؛ و این رابطه 
سوژه  تعریف  مورد  در  بنیادین  سئوال  جز  چیزی  نهایت  در 
نیست. شناسایی نقش جایگاه سوژه دقیقاً همانجاست که آدمی 
خود را هویت می بخشد و دیگری خود را به مبارزه می طلبد. 
است.  سوژه  حقانیت  سر  بر  مبارزه  عرصه ی  اندیشه  عرصه ی 

مبارزه«  »میدان  را  فلسفه  که  است  بوده  کسی  نخستین  کانت 
لقب می  دهد، میدانی که ما همه کمابیش جنگجویان خسته آن 
قرن  نیمه دوم  در  فلسفه  پیکار عمده ی  از طرفی دیگر  هستیم. 
بیستم نیز مبارزه بر سر مساله سوژه بوده است. حال باید دید در 
آیا  هنوز  و  نوع سوژه ای روبرو می شویم،  با چه  سایبراسپیس 

می توان به سوژه ی کنش گر تاریخی وفادار ماند؟ 
مفهوم  با  سوژه  ارتباط  بازمی گردیم:  خود  آغازین  مثال  به 
زندگی اش در واقعیت دچار یک پارادوکس شده است. اینجا 
بیان«  »سوژه ی  می شویم.  مواجه  لکانی  سوژه ی  انشقاق  با  ما 
می گوید: »من احمق نیستم. خیلی خوب می دانم که در مغازه ها 
اینحال  با  اما..«.  است.  موجود  توالت  کاغذ  کافی  اندازه ی  به 
سوژه خود را مشمول گزاره ای می سازد که به او می گوید: »تو 
باید کاغذ توالت بخری«. منطق عملکرد سایبراسپیس به این مثال 
»برهوت  از سایبراسپیس همان  منظور من  نزدیک است.  بسیار 
»معنی« در وسایل  نور  واقعیت و خاموش شدن  انفجار دروني 
جانشین  که  »مجاز«  و  تلویزیون  ویژه  )به  است  جمعي  ارتباط 
جهان واقعي شده(. فروکاستن مفهوم اجتماع در انبوه توده هاي 
به هم آمده از مردم )جامعه وارگي(، رشد بي حد و مرز همین 
توده هاي مردم که به عنوان عملکرد ناشي از سرعت »سیستم« 
مطرح مي شود، همه و همه چیزي نیست جز یک وضعیت پایان 
یافتگي جدي و نیرومند و آنگاه واماندگي و درماندگي- پایان 
را  این وضعیت  از  متعددی  نسخه های  ما  اکنون  همه چیز«)2(. 
فروکاستن  بدنیال  شاهدیم.  سیاسی  و  اجتماعی  حوزه های  در 
با  ما  مردم  از  گردهم آمده  توده های  انبوه  در  اجتماع  مفهوم 
حذف سوژه ی تاریخی انقالب روبرو شدیم. اینک سوژه های 
انقالبی به جای تشریح هویت رهایی بخش خود و دفاع از آن، 
به سیاست های مردمی یا همان انبوه توده های گردهم آمده روی 
می آورند. »رای من کو« در ایران بعد از انتخابات یک گزاره 
فراگیر بود. واقعیت تحریف شده)در شمارش آرا( و دروغ های 
به  که  آورد  بوجود  را  وضعیتی  پشمالو،  بوزینه های  تبلیغاتی 
یکباره تمام سوژه ها را در خود حل کرد. از نگاه من »رای من 
نایاب  زودی  به  توالت  »کاغذ  اجتماعی-سیاسی  نسخه ی  کو« 
خواهد شد« است. سوژه ها هیچگاه احمق نیستند، آنها با تمامی 
آگاهی ای که نسبت به مطالبات به راستی متناقض خود داشتند 
گرد هم می آیند. »من« در گزاره  ی »رای من کو« هیچ هویتی 
می شد.  شامل  ظاهراً  را  هویتها  همه ی  حال  عین  در  و  نداشت 
گرد  توده های  انبوه  مثابه ی  به  اجتماع  تعریف جدید  در  »من« 
از مردم چیزی است که نمی توان آنرا تعریف کرد.  هم آمده 
تا  گرفته  هار  لیبرال های  از  شد  باعث  »من«،  از  تعریفی  چنین 
قافله  از  کسی  و  آیند  هم  گرد  رادیکال  پسامارکسیست های 

عقب نماند: نکند واقعا کاغذتوالت نایاب شود! 
خوانش  همان  اول  وهله ی  در  نوشته  این  ایده ی  شاید 

ساده لوحانه ای جلوه  کند که هنوز به یک واقعیت محض 
برای  دیگری  مدیوم  تنها  را  سایبراسپیس  و  است  وفادار 
بیان آن می داند، یعنی در اصل چیزی تغییر نیافته و پشت 
ناب و سوژه ی  هر حرکت سیاسی ای همیشه یک هویت 
خردمند وجود دارد و الباقی هیچ است. سوژه ای که احیاناً 
استدالل می کند: »وقتی آب هست نیازی به کاغذ توالت 
که  آنهایی  بگوئیم  باید  اما  شود!«.  نایاب  بگذار  نداریم، 
جسورانه ی  بعضاً  حرکت های  و  شلوغی ها  بحبوحه ی  در 
آنها  رفتند.  کجراهه  نیز  می پراندند  مگس  خانه  در  مردم 
اساساً هیچ نقدی از درون بر وضعیت پیش آمده نداشتند. 
اینچنین نگاهی نیز مغایر تعریف ما از سوژه ی عصر جدید 
است. گره کار در کجاست؟ سر نخ کجای تاریخ از ما به 
یغما برده شده است که اینچنین تئوریهای ما با پدیده های 
انضمامی مان فاصله دارند؟ ما مدام در حال تاویل این نخ 
در  را  سیاسی  حرکت  گاه  هستیم،  دال  فاقد  گمشده ی 
شوریدن بر علیه آلت تناسلی پدرمان می بینیم و گاه در این 
آلت مصنوعی جدیدی که مادرمان از وقتی که به جنبش 
سوژه های  شناسایی  پس  بسته.  خود  به  پیوسته  فمنیسم 
سیاسی ناب و کنش های سیاسی اصیل ما را به بیراه خواهند 
برد... به تاسی از دبور بر این باوریم که نمایش نمی تواند 
به مثابه ي اجحاف و فریب جهان بدست فرآورده ی فنوِن 
پخش انبوه وار تصاویر دریافته شود. نمایش بیشتر جهان بینی 
است که تبدیل به واقع شده و ترجمان مادی یافته است.)3( 
اکنون می توان این تغییر را بالعینه لمس کرد و راه ما نه دور 
ماندن بلکه در میان آن بودن است. اما چگونه می توان در 
چنین وضعیت تحریف شده و بی معنایی همچنان به سوژه 
ماخولیایی  حسرتی  همان  زاده ی  این  شاید  ماند؟  وفادار 
باشد که ما محکوم بدان شده ایم. همان حسرتی که آدورنو 
آثار  داشتند. در  دیالکتیکی  به روش های  نسبت  بنیامین  و 
نوستالژیک  حسرت  با  همراه  دورافتادگی  نوعی  آنها 
به  را  آنها  آثار  در  وضعیتی  چنین  بودریار  است.  نهفته 
با  کردن  شروع  نفس  گمان  »بي  می کند:  تشریح  خوبی 
دیالکتیک، نوستالژیک است. اما اگر در کار »آدورنو« و 
»بنیامین« ژرف تر بنگریم، جانمایه و آهنگ دیگري را هم 
مي توان در آثار ایشان دید و شنید؛ هشدار یک ماخولیا که 
از خود »سیستم« سیاسي، اجتماعي و فرهنگي برمي خیزد؛ 
ماخولیاي درمان ناپذیري که در وراي هرگونه دیالکتیک 
جاري است. اینک همین ماخولیاي سیستم است که برتري 
یافته و طرفه اینکه به واسطه انواع شکل هاي ظاهرنمایي و 
آشکارگي که ما را احاطه کرده، فائق آمده است. امروزه 
همین ماخولیا است که شور درون و رنج اصلي ما را رقم 
مي زند؛ ماخولیاي وانمودسازي و مجازسازي همه چیز«... 
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به راستی اکنون ما در کانون حوادث بدون پیامد می زییم؛ 
صفحه های  بر  مدام  تصاویر  بی پیامد.  تئوری های  عصر  در 
تلویزیون نقش می بندند. و پشت سرهم و به سرعت از جلوی 
چشممان رد می شوند. به راستی اکنون تصاویر حاشیه نشینان 
و گرسنگان چه اهمیتی دارند؟ آنها به آسانی و با بی تفاوتی 
تمام بر صفحه ی تلویزیون می آیند و با شتاب می روند، آنهم 
بروند و فراموش شوند.  همه چیز  بین  از  اینکه  برای  صرفاً 
تولید  در شرایط  ما می گذرد.  دیده گان  از جلوی  با شتاب 
فرامتکثر و توزیع فرامتمرکز کنونی، بازار شام نشر کنونی نیز 
دچار سیاست شتاب زده شده است. آنها هیچ موضع سیاسی 
ندارند. ما با انبوه نویسندگان گردآمده در کنار هم مواجهیم. 
این کارکرد نمایش است. نمایش چیزهای از هم جدا شده 
را گرد هم می آورد و در عین حال دست به همسان سازیشان 
نیز نمی زند. نمایش عبارت است از حذف حد و مرز من و 
جهان از طریق فروکوفتن منی که در حصار حضور و غیاب 

جهان است... 
صرفاً  سایبراسپیس  گرفت.  نادیده  را  اینها  همه ی  نمی توان 
فریبی توسط توسعه ی تکنولوژیکی نیست، بلکه به تمامی در 
زندگی مادی و عینی ما وارد شده است. ما نه قرار است به 
این مقوله واکنش نشان دهیم و نه در مقابلش سکوت کرده و 
بی تفاوت می نشینیم. در میان چنین وضعیتی بودن و برساختن 
دوباره ی سوژه در دل همین وضعیت تنها کار ماست. در کنار 
تمام بلوف های تبلیغاتی که مدام در حال تحریف واقعیتند ما 
نباید صرفاً سوژه های واکنشی ای باشیم که شتاب زده در آن 
حل می شوند. انگار در چنین وضعیتی راهی به جز بلوف زنی 
نداریم. باید بلوفهای خودمان را طراحی کنیم و قلب واقعیت 
را نشانه بگیریم. اکنون به جای حل شدن در »من« های متکثر 
و بی هویت و گزاره های کلی، ما بدنبال آن منی هستیم که 
با تعیین هویت خود و دیگری اش در حوزه های کوچکتری 
خود  تسخیر  به  را  جا  همه  نمایش  می زند.  کنش  به  دست 
نمانده،  امان  در  آن  نیش  از  هیچ حوزه ای  است،  درآورده 
آگاهی  است.  ُخرد  حوزه های  همین  تسخیر  ما  کار  اکنون 
واقعیت  تحریف  نحوه ی  و  بلوفهای خود  طراحی  از  کامل 
است.  سیاسی ای  کنش   چنین  شرط  اولین  آن  تسخیر  برای 
چنین بلوفهای در قلب واقعیت می تواند ما را به عنوان نقطه ی 
ترومای آن معرفی کند. فرض مثال روزی یکی از اعضای 
خود  خطبه ی  و  رفت  نوتردام  کلیسای  منبر  باالی  لتریسم 
این یک حادثه ی  آغاز کرد.  است«  مرده  »خدا  فریاد  با  را 
تروماتیک محض است که پشت آن یک سوژه ی آگاه به 
کمین نشسته است. اما هستی شناسی یک حادثه ي تروماتیک 
چنین  می توان  چگونه  یا  پذیرد؟  صورت  می تواند  چگونه 

باید  کرد؟  صورتبندی  مشخص  و  دقیق  معنای  به  را  حادثه ای 
کاملی  شناسانه ی  هستی  بعد  هیچ  تروماتیک  حادثه ی  بگوئیم 
ندارد. تنها در برابر نمادینه شدن می ایستد و مبارزه می کند. یا به 
اصطالح کریپکی امر واقع صخره ایست که هر تالشی بر روی 
از  باید  را  واقع  امر  تلو می خورد.  تلو  نمادینه ساختن  برای  آن 
نزدیک  به آن  از حد  بیش  اگر  فاصله ی بخصوصی نگریست. 
در  اساساً  شود؛ چون  مبدل  روزمره  امر  به  است  ممکن  شویم 
در  و  درنمی آید  نوشتار  به  واقع  امر  است.  هیچ  یک  خودش 
عین حال خود عمل نوشتن است، نوشتاری بدون هیچ داللت 
بخصوص. چنین نوشتاری یک کفرگویی بزرگ است که ما را 
به صورت سوژه های منحرف درمی آورد. منظور از این انحراف 
عملی کاماًل معین نیست. برای لکان نیز، انحراف یک گرایش 
گرایش  یک  اساساً  که  برمی گزیند،  را  سوبژکتیو  دقیق  بسیار 
خود-ابژه سازی یا خود-ابزاری است. سوژه ها با انحراف از قبل 
ثبات می بخشند. حال  پیش بینی شده ی واقعیْت جایگاه خود را 
می توان در کنار تمام حوزه های رسمی و مسلط از حوزه های 
منحرف سخن به میان آورد. اجتماع منحرف، سیاست منحرف، 
هنر منحرف که پشت همه ی اینها یک موقعیت کاماًل سوبژکتیو 
توسط افراد اشغال شده است. برای تشریح این امر شاید بهتر آن 
باشد به گزاره ي هگلی »روح یک استخوان است«  بازگردیم. 
ما می گذارد:  اول سئوالی را پیش روی  این گزاره در وهله ی 
بی ارزش  و  مادی  کامال  چیز  یک  به  می توان  را  روح  چگونه 
به همراه دارد.  با خود  نیز  را  پاسخ اش  این سئوال  فروکاست؟ 
سوبژکتیو  نگاه  یک  حاصل  گزاره ای  چنین  به  شک  اساساً 
است، یعنی همین نقد گزاره، یا یک احساس نابسندگی صرف 
به یک سوژه ی  را  ما  گزاره   این  در  مطلق  تناقض  احساس  و 

شناسا بدل می سازد... 

به  را  ما  شرایطمان  از  حاصل  محض  نابسندگی  احساس  این 
حال  وامی دارد.  جدید  وضعیت  در  ذهن  دوباره ی  برساختن 
شاید بتوان گفت اساساً چنین نشریه ای دست به بلوف زنی بر 
سر تسخیر یک موقعیت سیاسی است. این در حقیقت قماری 
بر سر امر محال است. تاثیر نشریه در چنین فضای گسترده ای 
از  اما  است  ناچیز  بسیار  ممکن  ایجابی ترین شکل  در  چه  اگر 
به  را  آن  تاثیر  نمی توانند  نیز  نگاهها  سلبی ترین  دیگر  طرفی 
تمامی نادیده بگیرند. در چنین وضعیتی که فضای نوشتن برای 
کیلویی  ترجمه های  و  نوشته ها  با  مدام  ما  مهیاست  کسی  هر 
نوشته  ماندن  صحنه  در  برای  فقط  انگار  که  می شویم  مواجه 
نمی کنند  این شک  بر  لحظه ای  می شوند. سوژه هایی که حتی 
که نکند«روح صرفاً یک استخوان یا جمجمه نباشد«.  همه در 
رخ  به  و  خود  نیروهای  افزایش  یارکشی،  بدنبال  همهمه  این 
کشیدن محافل مبتذل شان هستند. در چنین فضایی ما معتقدیم 

»تعویض دوست، بهتر از تغییر عقیده« است و به جای انتخاب 
آنها  به  راجع  که  می اندیشیم  موضوعاتی  به  آدمها  تصاحب  و 
در  زندگیمان.  شیوه ی  از  برآمده  موضوعاتی  نوشت.  خواهیم 
نشست هایمان به بلوفهاِی)خیال پردازانه شاید( بزرگ و قدرت 
تاثیر آنها فکر می کنیم.  تاریخ بستر روی دادن خطاهای بزرگ 
برای آدمهاست. ما از خظاهای بزرگ همیشه هراس داشته ایم. 
طرفدار  دوآتشه ی  استالینیست-مائوئیست های  دیده ایم  بارها 
با  سپس  و  شدند  دولت  خوان  کاسه لیسان  به  تبدیل  آلتوسر 
معرکه ی  بیار  آتش  جدید،  فیلسوفان  بساط  در  شامورتی بازی 
را  فرانسه  هنری  و  فرهنگی  های  رسانه  و  گردیدند  لیبرالیسم 
در  حتی  موضع ها  تغییر  این  نیستند  کم  کردند.  قُرق  تمامی  به 
قافله ای  از هیچ  ندارند  افراد دوست  ما که ظاهراً  ایران کنونی 
این  پررونق تر  محافل  و  بیشتر  که دوست  جا  هر  بمانند.  عقب 
کاسه لیسان حقیر رفت وآمدشان بدانجا زیادتر. حال این وسط 
باشیم،  خریده  کافی  اندازه ی  به  کاغذتوالت  که  اینست  مهم 
شویم  ارتدوکس  چپ  گاه  که  باشد  این  قیمت  به  اگر  حتی 
یک  شرایط  این  آخوندها.  و  سیدها  دوآتشه ي  حامیان  گاه  و 
نیهیلیسم جدید است. صورت اول نیهیلیسم در تاریخ رمانتیسم 
آن  بعدی  صورت  داشت،  زیباشناختی  وجه  یک  اقاًل  که  بود 
به شکستن نظم معنا  بودند که معطوف  سوررئالیسم، دادائیسم 

تاریخي  این شکل صورت سیاسي،  بودند.  نظم مضمون  و 
این  امروزه  بود.  نیهیلیسم  قدرتمند(  اتفاقاً  )و  متافیزیکي  و 
دو جلوه از نیهیلیسم رنگ و معنای خود را باخته اند و ما با 
نیست.  مواجه شده ایم که در اصل هیچ چیز  چیزی جدید 
کاغذ  بی  کار  آخر  که  کسی  جدید  صورت  این  در  حال 
حقیقت  این  در  که  است  همانی  دقیقاً  خواهد  ماند  توالت 
پافشاری می کند که: »می دانم! این فقط یک شایعه است. 
عمل  آن  مطابق  و  هست«  کافی  اندازه ی  به  توالت  کاغذ 
اگر دست  بسا  ای  امر مضحکی ست؛  عقیده  تغییر  می کند. 

آخر هیچ کاغذتوالتی دستمان را نگیرد!

پانویس

لکانی)تلویزیون(/  واقع  ژیژک/امر  اسالوی  از  نقل  به   -1
کنفرانس ژاک الکان: تلویزیون/ 10آوریل 1987(

2- ژان بودریار/ در باب نیهیلیسم عصر جدید.

3- گی دبور/ جامعه ی نمایش/ ترجمه ی بهروز صفدری
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مصاحبه گر : لویس ویلسون)1(
21 اکتبر 1994

  
»در زیر پل میرابیو رود سن طغیان می کند

و عشق ما
باید به یاد بیاورم

همواره خوشی در پی باران آمده است
بگذار شب زمان را بخواند

زمان طوالنی می شود و من می مانم«
)قسمتی از شعر پل میرابیو اثر گیالم آپوالینیر که توسط پاول 

ویریلیو در ابتدای مصاحبه نقل شده است(.
      

که  کنم  بیان  دارم  دوست  چیز  هر  از  پیش  ویلسون:  لویس 
رویکرد من به کار شما به عنوان یک هنرمند بصری است. 

پاول ویریلیو )2(: اما من همیشه در مورد تصاویر می نویسم. 
من اگر تصویری نداشته باشم نمی توانم کتابی بنویسم.

به اعتقاد من فلسفه قسمتی از ادبیات است، و نه برعکس. نوشتار 
تصاویر توصیفی  الزاماً  اینحال،  با  نیست.  بدون تصاویر ممکن 
نیستند؛ آنها می توانند مفهوم و تصور کلی )concept( باشند، 
می کنیم.  بحث  مورد  این  در  اوقات  خیلی  دلوز  و  من  اتفاقاً 

کانسپت ها تصاویر ذهنی هستند.

 The Musuem of( حوادث  موزه ي  کتاب  در  ویلسون: 
پوزیتیویسم  رویکرد  مشکل  به  راجع  شما   ،)Accidents
موزه ی  »دانش  به  نیاز  و  نوشتید،  دانش  موزه شناسِی  به  نسبت 

ضد دانش«. 

ویریلیو: در موزه ي حوادث، من در انتهای مقاله بیان می کنم 
یک  می گویم:  ابتدا  در  است.  حقیقی  موزه ی  تلویزیون  که 
از  مملو  ساختمان  و خواننده یک  است،  نیاز  موزه ِي حوادث 
حوادث را تصور می کند. ولی در انتها می گویم: نه، این موزه 

از قبل وجود داشته و آن همان تلویزیون است.

این حرف بیش از یک استعاره است: سینما قطعاً یک هنر بود، 
اما تلویزیون نمی تواند باشد، به این خاطر که موزه ي حوادث 
است. به بیان دیگر، هنرش این است که زمینه ای باشد تا تمام 

حوادث در آن رخ بدهند. ولی این تنها هنرش است. 

آن  عملکرد  و  شبیه سازی  کارخانه ی  به  اگر  حال  ویلسون: 
-حادثه را به نمایش می گذارد به این منظور که خود در معرض 
آن نباشد- اشاره کنیم، می توانید بیشتر راجع به آن در ارتباطش 

با تلویزیون صحبت کنید؟ 

ویریلیو: شخص، حادثه را در معرض نمایش می گذارد تا در 
معرض حادثه نباشد. این یک وارونگی است. یک اصطالح 
این  گرفتن  قرار  ای  حادثه  معرض  »در  می گوید:  فرانسوی 
است که بخواهی خیابانی را بدون نگاه کردن به ماشین ها 
رد کنی«؛ یعنی خود را در معرض زیر گرفته شدن قرار دادن. 
این اصطالح بیش از یک بازی با کلمات است، بنیادی است. 
برای مثال، زمانی که یک نقاش آثارش را در نمایشگاه ارائه 
می کند، می گویند: او آثارش را در معرض نمایش قرار داد. 
به همین نحو، زمانی که ما از خیابان رد می شویم، خود را 
برای یک حادثه ی رانندگی در معرض نمایش می گذاریم. 
و تلویزیون جهان را برای حادثه به معرض نمایش می گذارد. 
نمایش گذاشته  به  تلویزیون  برابر حوادث توسط  جهان در 
 Le Nouvel با شده است. سردبیر  نیویورک تایمز اخیراً 
Observateur مصاحبه ای انجام داده و مطلبی را گفته که 
من واقعاً با آن موافقم: »تلویزیون رسانه ی بحران است« یعنی 
تلویزیون یک رسانه ی حوادث است. از طرفی دیگر گفته 
است: »تلویزیون تنها می تواند ویران کند.« با تمام احترام، و 
با وجود اینکه او دوست من بوده، من معتقدم که مک لوهان 
کامال در این مورد اشتباه کرده است )در دیدگاه قصارش 

راجع به تلویزیون(.
  

از  قبل  حادثه  شدِن  کاالیی  حتم  طور  به  اما  ویلسون: 
تلویزیون توسط شبیه سازی اتفاق افتاده است.

  
نوع  در  شبیه ساز  دستگاه  یک  شروع،  برای  ویریلیو: 
فرق می کند و  تلویزیون  با  خودش شیئی خاصی است که 
به سایبراسپیس منتهي مي شود. شبیه ساز پرواز نیروی هوایی 
بسیار  و  مصنوعی  شبیه سازهای  -نخستین  متحده  ایاالت 
پیچیده توسط نیروی هوایی ایالت متحده ساخته شدند-  به 
این خاطر استفاده می شد که از مصرف سوخت در پروازهای 
واقعی جلوگیری شود و خلبان ها روی زمین آموزش ببینند. 
بنابراین یک بینش سایبراسپیس در اینجا وجود دارد: کسی 
که در فضای واقعی پرواز نمی کند، یک سایبراسپیس پیش 
پا افتاده توسط هدفون ها و غیره می سازد... این یک منطق 
به  تلویزیون  از  شبیه ساز  یک  اندازه ای،  تا  است.  متفاوت 
متفاوت  جهان  شبیه ساز یک  است.  نزدیک تر  سایبراسپیس 
شبیه ساز  یک  به  تبدیل  سریعاً  شبیه ساز  قاعدتاً  می سازد. 
حوادث   شد، اما نه تنها این، بلکه شروع کرد به شبیه سازی 
های  زمان  عنوان  به  زمان ها  این  و  واقعی،  پرواز  زمان های 
می شدند.  حساب  خلبان ها  ورزیدگی  ارزیابی  برای  واقعی 
پرواز واقعی  زمان های پرواز شبیه سازی شده و زمان های 
بلکه یک  نه حادثه،  بود،  این سایبراسپیس  هم ارز شدند، و 
حادث  که  چیزی  واقعیت.  حادثه ی  ترجیحا  یا  دیگر؛  چیز 
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شده است، واقعیت است. مجازي بودن، واقعیت را خواهد 
کشت. بنابراین، این یک جور حادثه است، اما یک حادثه 

از یک طبیعت بسیار متفاوت.

لیوان  حادثه، حادثه نیست. برای مثال، اگر من بگذارم این 
بیافتد، آیا این حادثه است؟ نه، این واقعیت لیوان، و نه خود 
لیوان است که حادث شده است. لیوان یقیناً شکسته است و 
پرواز، چیزی که   شبیه ساز  با یک  ولی  ندارد،  دیگر وجود 
حادث شده است واقعیت شیشه است، و نه خود لیوان: چیزی 
که حادث شده است واقعیت تمام جهان است. سایبراسپیس 
یک حادثه ی واقعیت است. واقعیت مجازي حادثه ی واقعیت 

خوداش است.
  

خود  که  نمی کرد  وانمود  واقع  در  شبیه ساز  اما  ویلسون: 
شیشه است؟

  
ویریلیو: توضیح این مساله کمی سخت است. ما درکی از 
واقعیت داریم که توسط احساس فیزیکی پشتیبانی می شود. 
این  گرفته ام:  دست  در  را  بطری  یک  من  حاضر،  حال  در 
 ،)Data Glove(داده ای دستکش  یک  با  است.  واقعیت 
بگیرم.  دست  در  را  مجازي  بطری  یک  می توانستم  من 
یک  سایبرسـکـس  است:  طور  همین  هم  سایبرسـکــس 
شگفت آورترین  شاید  است،  سـکـسی  واقعیت  حادثه ی 
حادثه، ولی در هر صورت یک حادثه است. دارم وسوسه 
نه  دیگر  است،  تغییر  حال  در  حادثه  بگویم:  که  می شوم 
اتفاق می افتد. یک  یا در تصاویر  نور و  بلکه در  در جسم، 
سایبراسپیس یک نمایش نوری است. بنابراین، حادثه در نور 
است، نه در جسم. خلق یک تصویر مجازی یک جور حادثه 
مجازی  واقعیت  چرا  که  می دهد  توضیح  مساله  این  است. 

یک حادثه ی کیهانی است. این حادث شدن واقعیت است.
در  مخالفم.  شبیه سازی  موضوع  در  بودریار  دوستم  با  من 
مورد لغت شبیه سازی، من جانشینی را ترجیح می دهم. این 
نیست.  کار  در  شبیه سازی ای  هیچ  است،  واقعی  لیوان  یک 
داده ای  دستکش  یک  با  را  مجازی  لیوان  یک  که  زمانی 
در دست می گیرم، هیچ شبیه سازی ای در کار نیست، بلکه 
جانشینی است. این تفاوت بزرگ من و بودریار است: من 
کامال  لغت  این  که  معتقدم  من  نیستم،  معتقد  شبیه سازی  به 
پیش پا افتاده و محافظه کارانه است. آن طور که من می بینم، 
تکنولوژی های نوین در حال جانشینی یک واقعیت مجازی 
حالت  از یک  بیش  این  و  هستند.  حقیقی  واقعیت  به جای 
است: این یک تغییر قطعی است. ما در حال ورود به دنیایی 
داشت،  خواهد  وجود  واقعیت  دو  بلکه  یک  نه  که  هستیم 
مثل این مساله که ما دو چشم داریم یا اینکه صداهای زیر 

اینکه ما صداها و تصاویر چند بعدی  و بم را می شنویم، مانند 
داریم. در جهان دو واقعیت خواهد بود: حقیقی و مجازی. در 
این صورت، نه شبیه سازی، بلکه جانشینی وجود خواهد داشت. 
واقعیت موازی شده است. شکافته شدن واقعیت به دو قسمت، 

حادثه قابل تأملی است که بسیار فراتر از شبیه سازی است.
  

ویلسون: در مورد سینمای اولیه به عنوان فرم ابتدایی این مسأله، 
زمانی که مردم سینما را با وحشت ترک کردند چطور؟

  
ویریلیو: برخالف سرژ دانی یا دلوز، من فکر می کنم که سینما 
و تلویزیون هیچ چیز مشترکی ندارند. یک نقطه شکست میان 
سینما و عکاسی در یک سو و تلویزیون و واقعیت مجازی در 
سوی دیگر وجود دارد. شبیه سازی مرحله ای در میان تلویزیون 
سازی  شبیه  فاز.  یک  لحظه ،  یک  است،  مجازی  واقعیت  و 
بدین  برمی دارد،  گام  سایبراسپیس  به سوی  که  است  لحظه ای 
معنی که، به سوی فرایندی پیش می رود که در آن »ما دو بطری 
به جای یکی داریم«. من شاید نتوانم این لیوان مجازی را ببینم، 
ولی می توانم احساسش کنم. این لیوان در میان واقعیت مستقر 
شده است. این توضیح می دهد که چرا واژه ی واقعیت مجازی 
تا  است.  مهم تر  بسیار  است-  شاعرانه تر  -که  سایبراسپیس  از 
زمانی که جنسیّت اهمیت دارد، دو مرد و دو زن داریم، واقعی 
و مجازی. مردم با سایبرسـکـس تفریح می کنند، ولی این واقعاً 
مساله ای است که باید به آن اهمیت داد: این یک درام است، 
یک شکاِف نوع بشر! هم اکنون نوع بشر می تواند تبدیل به یک 
جور شبح یا روح شود که در مکانی دور دارد سـکـس می کند. 
به حال جدا شدن  تا  اینکه  به خاطر  است  ترسناک  این خیلی 
شخصی ترین و مهمترین خویشاوند واقعیت بوده است. این یک 
شبیه سازی نیست بلکه هم زیستی دو جهان مجزاست. یک روز 

ممکن است جهان مجازی  بر جهان واقعی غلبه پیدا کند.
را  مجازی  واقعیت  می کنند  سعی  جدید  تکنولوژی های  این 
است،  حقیقی  حادثه  که  واقعیت حقیقی،  از  قدرتمندتر  خیلی 
قدرتمندتر  خیلی  مجازی  واقعیت  که  روزی  سازند.  جلوه گر 
از حقیقی بشود روز حادثه بزرگ خواهد بود. بشریت تاکنون 

یک چنین تصادف غیرعادی را هرگز تجربه نکرده است.
  

ویلسون: احساس خود شما راجع به آن چیست؟
  

ویریلیو: من هراسی ندارم، فقط عالقه مندم.

این درام است. هنر درام است. هر وابستگی به هنر در عین حال 
وابستگی به مرگ نیز هست. خلقت تنها به خاطر نابودی وجود 
از  را  تولد  نمی توانید  نابودی است. شما  برابر  دارد. خلقت در 
مرگ، خلقت را از نابودی و خوب را از شر جدا کنید. بنابراین 

هر هنری یک نوع درام است که در میان دو قطب افراطی تولد 
و  است.  درام  زندگی یک  که  همانطور  گرفته،  قرار  مرگ  و 
این ناراحت کننده نیست، زنده بودن به معنی میرا بودن و گذر 
کردن است. و هنر زنده است به خاطر اینکه میراست. عالوه بر 
این اکنون هنر بیش از نقاشی، مجسمه سازی یا موسیقی است: 
سرودن  یا  ون گوگ  به دست  منظره  یک  نقاشی  از  فراتر  هنر 
اکنون  خودش  واقعیت،  تمام  است.  واگنر  توسط  اپرا  یک 
که  –کسی  زورباران  که  برای کسی  است.  شده  هنر  موضوع 
و گالبی  لیمو  می پسندد،  را  می کند-  نقاشی  را  بیجان  طبیعت 
موضوع هنر هستند. ولی برای یک مهندس الکترونیک که بر 
روی تکنولوژی های واقعیت مجازی کار می کند، تمام واقعیت، 
با یک احتمال برای تعویض واقعیت مجازی با حقیقی، موضوع 

هنر شده است.
  

ویلسون: آیا تعالی ای برای بدن وجود دارد؟
  

خود  تنها  مطروحه  مسأله  اوالً،  است.  سخت  بیانش  ویریلیو: 
تعالی  مفهوم  هست.  نیز  بدن  اطراف  محیط  بلکه  نیست،  بدن 
بسیار پیچیده است، ولی این که در این تکنولوژی جدید چیز 
خداگونه وجود دارد، صحیح است. پژوهش برای سایبراسپیس 
آنجا  و  اینجا  برای  بودن.  خدا  برای  خداست.  برای  جویشی 
بودن. برای مثال، وقتی  می گویم: »من دارم به تو نگاه می کنم. 
من می توانم تو را ببینیم« یعنی: »من می توانم تو را ببینم به خاطر 
اینکه نمی توانم چیزی را که در ورای توست ببینم: من تو را در 
قالب کالبدی که خودم کشیده ام می بینم. من نمی توانم درون 
پشت  از  یا  زیر  از  را  تو  می توانستم  اگر  کنم«.  مشاهده  را  تو 
ببینم، خدا می بودم. من تو را می بینم به خاطر اینکه پشت من و 
پهلوهای من نابینا هستند. کسی نمی تواند حتی تصورش را بکند 

که دیدن درون مردم چگونه می تواند باشد.
قادر  را  ما  تا  می کنند  تالش  مجازی  واقعیت  تکنولوژی های 
یعنی  ببینیم...  پشت  از  یا  داخل  از  زیر،  از  بتوانیم  که  سازند 
همانطور که اگر خدا بودیم می دیدیم. من یک مسیحی هستم، 
مذهب  نه  و  متافیزیک  به  راجع  داریم  ما  می دانم  اینکه  ولو 
صحبت می کنیم، باید بگویم که سایبراسپیس دارد خدای گونه 
را  چیز  همه  که  کیست  »خدا  ایده ی  پیرامون  و  می کند  عمل 

می بیند و می شنود« عمل می کند.
  

ویلسون: زمانی که واقعیت مجازی برتری پیدا کند چه خواهد 
شد؟

  
یا  خلیج  جنگ  به  اگر  افتاده  است.  اتفاق  این  ویریلیو: 
تکنولوژی های جدید نظامی  توجه کنید، می بینید که به سمت 
ویدیو- اکثر  می کنند.  حرکت   )Cyberwar( جنگ  سایبر 

جنگ  برای  شبیه سازی  تکنولوژی های  و  تکنولوژی ها 
مورد استفاده قرار گرفته اند. برای مثال، ویدیو بعد از جنگ 
جهانی دوم در راستای کنترل از راه دور هوا پیماها و ناوهای 
20 سال  با جنگ آمد.  بنابراین ویدیو  هواپیمابر ساخته شد. 
هنرمندان  احساسات  ابراز  برای  وسیله ای  به  تا  کشید  طول 
ابتدا برای استفاده به  تبدیل شود. به همین سان، تلویزیون در 
و  برنامه  پخش  برای  نه  شد،  ساخته  تلسکوپ  نوعی  عنوان 
می خواست  سورکین،  تلویزیون،  مخترع  واقع  در  تبلیغات. 
تعدادی دوربین روی موشک هایی نصب کند تا نظاره کردن 

و مراقبت از آسمان امکان پذیر شود.
  

ویلسون: پس تنها به خاطر پیشرفت ها بود که جنگ خلیج 
به یک »جنگ مجازی« تبدیل شد، گزارشاِت زنده بودند که 

در این تغییر، تاثیر واقعی را گذاشتند؟
  

زمان  در  استفاده شده  تکنولوژی های  باالی  سطح  ویریلیو: 
جنگ خلیج این کشمکش را بسیار منحصر به فرد کرد، اما 
فرایند واقعیت زدایی جنگ در سال 1945 شروع شد. جنگ 
در کویت رخ داد، اما همچنین در صفحه نمایش های سراسر 
زمین  روی  پیروزی  یا  شکست  موقعیت  داد.  رخ  نیز  جهان 
به  راجع  کتابی  )من  بود.  نمایش ها  صفحه  در  بلکه  نبود، 
بنابراین  ام.(  نوشته  نمایش کویر  نام صفحه  به  جنگ خلیج 
واضح است که تلویزیون رسانه ی بحران است، یک موزه ی 

حوادث.
  

ویلسون: پس این باید منجر به یک سری بحران های روانی 
شود؟

  
بِکنم،  را  می توانستم چشمم  من  که  است  این  مثل  ویریلیو: 
ببینم. ویدیو در اصل یک  بتوانم  بندازمش دور و هنوز هم 
اندام های  از  صالحیت  سلب  یک  است،  سازماندهی  سلب 
حسی که توسط ماشین ها جایگزین شده اند... چشم و دست 
توسط  بدن  شده اند،  جایگزین  داده ای  دستکش  توسط 
توسط  ســکــس  و  شده  جایگزین  داده ای  جامه ی  یک 
داده  انتقال  ماشین ها  به  بدن  کیفیات  تمام  سایبرســکـس. 
به آن  این موضوعی است که من در کتاب آخرم  شده اند. 

پرداختم، هنر موتورها.
کردن  فراموش  حال  در  ما  نشده ایم،  تنظیم  کامال  هنوز  ما 
بدنمان هستم، ما در حال از دست دادن اش هستیم. این یک 
حادثه ی بدن است، یک سلب سازماندهی. بدن از هم دریده 

و پاشیده شده است.
  

ویلسون:  عدم درک در مورد جنگ خلیج به دلیل این بود 
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که خیلی با ما فاصله داشت.
  

جنگ  بود.  »زنده«  جنگ  نخستین  خلیج  جنگ  ویریلیو: 
جهانی دوم جنگی در فضا بود. در گستره ای از اروپا تا ژاپن، 
تا اتحاد جماهیر و غیره. جنگ جهانی دوم خیلی با جنگ 
جهانی اول که از لحاظ جغرافیایی به اروپا محدود بود فرق 
می کرد. اما در مورد جنگ خلیج، ما با جنگی روبرو هستیم 
که در فضا بسیار محلی است اما در زمان بسیار عام است، 
چون که این اولین جنگ »زنده« است. و به آنهایی که مانند 
نیافتاده  اتفاق  واقعا  جنگ  این  می گویند  بودریار  دوستم 
فضای  در  است  ممکن  جنگ  این  می دهم:  جواب  است، 
عام واقعی اتفاق نیافتاده باشد، ولی در زمان عام اتفاق افتاده 
است. و این به خاطر CNN و پنتاگون است. این یک گونه 
جدید جنگ است، و تمام جنگ های آتی و تمام حوادث 

آینده، جنگ ها و حوادثی زنده خواهند بود.
  

قرار  تحت تاثیر  را  مردم  چگونه  جداشدگی  این  ویلسون: 
خواهد داد؟

  
شدن  حادث  است،  واقعیت زدایی  یک  ابتدا  در  ویریلیو: 
نیستند،  نفر  هزاران  یا  و  دو، صدها  واقع یک،  در  واقعیت. 
بلکه خود کل واقعیت است که کشته می شود. به عبارتی، 
شبیه  پدیده  این  اند.  مجروح شده  واقعیت  از زخم  همگان 
پیچیده اش  رابطه  توسط  دیوانه  شخص  است.  دیوانگی  به 
ناگهان  من  که  کنید  تصور  است.  شده  مجروح  واقعیت  با 
قانع شوم که ناپلئون هستم: من دیگر ویریلیو نیستم، ناپلئونم. 
سوی  به  مجازی  واقعیت  است.  شده  مجروح  من  واقعیت 
یک واقعیت زدایی حرکت می کند. به هر حال، دیگر مانند 
مقیاس  در  بلکه  نمی کند،  عمل  فرد  مقیاس  در  دیوانگی 

جهانی کار می کند.

راستی، این مساله ممکن است شبیه درام باشد، ولی این پایان 
جهان نیست: هم خوشحال کننده و هم ناراحت کننده، هم 
تلخ و هم شیرین است. بسیاری چیزهای ضد و نقیض در آن 

واحد و از اینرو بسیار پیچیده است.
  

ویلسون: ما چگونه می توانیم این فقدان را پیدا کنیم؟
  

ویریلیو: مشکل راستین با واقعیت مجازی این است که تعیین 
موقعیت دیگر مقدور نیست. ما نکات مرجع برای جهت یابی 
واقعیت زدایی  شخص  یک  داده ایم.  دست  از  را  خودمان 
شده کسی است که زمان و مکان را از دست داده است. در 
کتاب آخرم، هنر موتورThe Art of The Engine ، من 

 GPSبا اشاره به یک کشف اخیر آمریکایی استنتاج کرده ام؛
)سیستم موقعیت یاب جهانی( ساعت دوم است. ساعت اول به 
شما می گوید که ساعت چند است، دومی  می گوید که کجا 
این  بدانم  می توانستم  داشتم،  جی پی اس  یک  من  اگر  هستید. 
میز نسبت به کل جهان در چه موقعیتی قرار دارد، البته با دقتی 
شگفت انگیز که به خاطر وجود ماهواره ها است. این فوق العاده 
است: در قرن پانزدهم ما ساعت اول را اختراع کردیم و حاال 

جی پی اس را اختراع کرده ایم تا بدانیم که کجا هستیم.
وقتی شما خودتان را در میان واقعیت مجازی بیابید، نمی دانید 
کجا هستید، اما با این دستگاه، حاال می توانید بدانید. این ساعت 
نیست  این  کارش  تنها  و  است  می رفته  کار  به  کشتی ها  برای 
که بگوید شما کجا هستید بلکه می تواند به دیگران بگوید که 
به دو صورت عمل می کند. سوالی که  یعنی  شما کجا هستید 
که  کسی  برای  مخصوصاً  است.  توجه  جالب  واقعاً  پرسیدید 
مثال،  برای  معنی گم شدن در واقعیت چیست.  نمی داند  اصاًل 
اما  است،  راحتی  کار  نه  یا  شده ای  گم  کویر  در  بدانی  اینکه 
دو  که  زمانی  تا  است!  پیچیده تر  خیلی  واقعیت  در  شدن  گم 
واقعیت وجود دارد، چگونه می توانیم بگوییم کجا هستیم؟ ما 
دور از شبیه سازی هستیم ما جایگزین شده ایم! به اعتقاد من، این 
ترسناک و هم  بسیار  العاده، هم  جهان درآن واحد هم خارق 

شگفت انگیز است. 
  

ویلسون: اما در بازگشت به این مسئله ی  برتری یافتن...
  

ویریلیو: روی هم رفته، من معتقدم که این بعد الهی مسئله ی 
برتری یافتن را پیش می کشد، که می توان برای مثال آن را مسئله 
خدای مسیحی-یهودی نامید. تمام مردم یکصدا می گویند که 
نامیده  دانش هستند که چیزی که جادو و مذهب  و  عقالنیت 
این  کنایه آمیز  عاقبت  سرانجام،  اما  کرده اند.  محو  را  می شود 
برای  است  شده ای  نو  نیاز  تکنولوژی-محور  دانش  توسعه 
را  مذهبی شان  این روزها هویت  مردم  از  بسیاری  ایده ی خدا. 
به این فکر کنند که  مورد تردید قرار می دهند، نه اینکه لزوماً 
به اسالم یا یهودیت بگروند: مساله فقط این تکنولوژی ها هستند 
که به صورت جدی مقام نوع بشر را به چالش کشیده اند. تمام 
تکنولوژی ها در یک نقطه همگرا می شوند، همگی به صورت 
یک ناجی لحظه آخر )Deus ex Machina( ختم می شوند، 
به عبارتی، تکنولوژی ها خدای متعالی را  یک خدای ماشینی. 
در راه اختراع خدای ماشینی نفی کرده اند. به هر حال، این دو 

خدا مسائل یکسانی را پیش می کشند.
حوادث  موزه ی  حصار  در  همچنان  ما  می بینید،  که  همانطور 
تلویزیون،  و  است،  کیهانی  و  این یک حادثه ی کالن  هستیم. 
که باعث انفجار واقعیت شده است، قسمتی از این حادثه است. 
با انشتین در مورد سه بمب که راجع به آن صحبت کرده  من 

بمب  سه  موافقم؛  بود 
بمب  اولی  هستند:  اینها 
واقعیت  که  است،  اتم 
می کند،  متالشی  را 
کامپیوتری  بمب  دومی 
که  است،  دیجیتالی  یا 
واقعیت  سرچشمه  اصِل 
–نه شیئ واقعی- را نابود 
را  آن  دوباره  و  می کند 
بمب  نهایتا  و  می سازد، 
سوم، بمب آماری است. 
متخصصان  از  بسیاری 
دریافته اند که در عرض 
از  بعد  سال  هزار  پنج 
سکنه  مردم  وزن  این، 
زمین بیشتر از وزن خود 
زمین می شود. این بدین 
بشریت،  که  است  معنی 
یک  تشکیل  خودش 

سیاره خواهد داد.
  

ویلسون: آیا شما همیشه 
تکنولوژی  از  را  جسم 

جدا می کنید؟
  

به  بدن  نه.  ویریلیو: 
مهم  من  برای  شدت 
یک  اینکه  برای  است، 
مثال،  برای  است.  سیاره 
اگر شما سیاره زمین را با 
یک ستاره شناس مقایسه 
که  دید  خواهید  کنید، 
سیاره  یک  ستاره شناس 
ضرب المثل  یک  است. 
یهودی  جالب  خیلی 
نفر  می گوید: »اگر یک 
جهان  دهی،  نجات  را 
این  داده ای«.  نجات  را 
ایده مسیح  نسخه متضاد 
نفر می تواند  است: یک 
دهد،  نجات  را  جهان 
نفر  یک  نجات  ولی 
همانا نجات دادن جهان 
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بدن زمینی توسط راه ها، آسانسورها و غیره آلوده شده است. 
به طور مشابهی، بدن حیوانی ما نیز شروع به آلوده شدن کرده 
و  وحش  حیات  گیاهان،  آب،  با  فقط  دیگر  اکولوژی  است. 
هوا سر و کار ندارد. بلکه سر و کارش به همان اندازه با خود 
خاطر  به  تکنولوژی  است:  تهاجم  یک  همانند  این  است.  بدن 
کوچک سازی به بدن ما می تازد. )با استناد به میکروفون مصاحبه 
گر: »دفعه بد که بیایی حتی سوال هم نخواهی کرد –فقط یک 

مقدار گرد و خاک روی میز می ریزی!«(

یک داستان کوتاه علمی-تخیلی فوق العاده هست که متاسفانه 
االن نام نویسنده اش را به یاد نمی آورم. در آن دوربینی اختراع 
می شود که می تواند توسط دانه های برف حمل شود. بر روی 
برف مصنوعی ای که هواپیماها می پاشند، این دوربین ها پراکنده 
می شوند. و زمانی که برف ببارد، همه جا چشم هایی خواهد بود 

و دیگر هیچ نقطه ی کوری وجود نخواهد داشت.
  

ویلسون: این را که زمانی همه چیز مشهود خواهد بود، چگونه 
می توانیم تصور کنیم؟

  
ویریلیو: تصور ما کور شدن خواهد بود. این هنر موتور است. 
هنر در راستای نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و غیره استفاده 
هنر شده  به  تبدیل  ها  تکنولوژی  اما حاال، همه  می شده است، 
اند. البته، این گونه هنر هنوز بسیار ابتدایی است، ولی آرام آرام 
در حال جایگزینی واقعیت است. این چیزی است که من هنر 
موتور می خوانم. برای مثال، وقتی من سوار یک TGV )قطار 
السیر مسافربری( در فرانسه می شوم، دوست دارم مناظر  سریع 
طبیعی را نگاه کنم: این منظره ها، به اندازه ی آثار پیکاسو و ِکلی 
هنر است. موتور، هنر موتور را می سازد. ویم وندرز فیلم هایی 
در  فیلم  زمان  اکثر  اول  شخصیت  آن  در  که  [ژانری  جاده ای 
یک  موتور  اما  است،  ساخته  –م]  است  کردن  مسافرت  حال 
فیلم جاده ای چیست؟ یک ماشین است، مانند آنچه در پاریس 
تگزاس می بینیم: مشاهده گری. حاال تمام کاری که ما باید برای 
ورود به حوزه ی هنر انجام دهیم این است که یک ماشین سوار 

شویم. موتورهای زیادی تاریخ ساز بوده اند .
  

ممکن  آیا  حادثه!  به  برگردیم  می خواهم  آخر  در  ویلسون: 
است که خود بدن را به عنوان یک شبیه ساز ببینیم؟ )برای مثال 
طی یک سری پژوهش های هوا-فضایی، حادثه خود بدن که به 

خاطر بیماری های ناشی از سرعت، بتواند از هم بپاشد(.
  

ویریلیو: بدن ابعادی از شبیه سازی را داراست. فرایند یادگیری، 
ماشین  یک  چگونه  می گیرد  یاد  دارد  کسی  وقتی  مثال:  برای 
احساس  بار در کامیون، کاماًل  اولین  براند،  را  یا یک کامیون 

آن  گرفتی چگونه  یاد  که  وقتی  بعد،  اما  می کند.  گم گشتگی 
را برانی، تمام کامیون تبدیل به بدن تو می شود. با بدن تو یکی 
می شود. یک مثال دیگر: فردی که یک جمبوجت را خلبانی 
بوئینگ در حال وارد شدن  احساس می کند که  نهایتاً  می کند 
بایستی  یا  است،  وقوع  حال  در  که  چیزی  اما  است.  بدنش  به 
طی یک یا دو نسل اتفاق بیافتد، از هم پاشیدگی جهان است. 
یکی  اجازه  سایبرواقعیت،  واقعی،  زمان  »زنده«  تکنولوژی های 
 شدگی جهان با خودش را می دهند. همه خواهند توانست کل 
دنیا  من  و  خلیج.  زمان جنگ  مانند  درست  بخوانند،  را  جهان 
بار  بود. یک  بدن من یکی خواهند  و  بدن جهان  خواهم شد. 
دیگر، این یک تصور الهی است: و این چیزی است که ارتش 
به دنبال آن است. جهان در حال یکی شدن با پنتاگون است، و 
رئیس پنتاگون به واقع در حال ناوبری جنگ جهانی –یا جنگ 
خلیج- است، همانگونه که اگر او یک کاپیتان بود که کشتی 
با  رابطه اش  بدن  بنابراین  بود.  شده  او  بدن  به  تبدیل  بزرگش 

جهان را شبیه سازی می کند.
  

ویلسون: آیا شما اظهار می کنید که بدن انسان به تمام معنای 
کلمه ناپدید خواهد شد؟

  
ویریلیو: ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم: چیزی که من توصیف 
کردم نهایت کار است، یا تصوری از نهایت. چیزی که شایع 
تا آنجا کوچک  را  این مساله جهان  این است که  خواهد شد 
خواهد کرد که هر کس بتواند آن را به تصرف خود درآورد. 
کاهش  نیستی  سمت  به  را  نظامی،  جهان  تکنولوژی های  تمام 
نظامی تکنولوژی های  تا زمانی که تکنولوژی های  می دهند. و 
برتر هستند، چیزی که برای امروز ترسیم می کنند آینده حوزه 

مدنی است. اما این هم یک حادثه است.

از من خواسته شد که یک  بودم،  وقتی من یک سرباز جوان 
کامیون بزرگ را برانم، در حالیکه تا آن موقع حتی یک ماشین 
نرانده بودم. حاال این من هستم که دارم در یک روستای  هم 
آلمانی رانندگی می کنم )این واقعه در حین خدمت اتفاق افتاد( 
تصور  من  داده.  قرار  جاده  کنار  را  نردبانش  که  نقاش  یک  و 
کردم که کامیون بزرگم نردبانش را خرد می کند. اتفاقی نیافتاد. 

از کنارش رد شدم. 
 

پانویس:
  

1- لویس ویلسون یک هنرمند بریتانیایی است که در حال حاضر 
در مونترال زندگی می کند. آثار او شامل اینستالیشن )چیدمان(

های موقعیت-محور و پرفورمنس است. 

  2- پاول ویریلیو در سال 1932 در پاریس متولد و در بریتانی، 
نواحی ساحلی شمال فرانسه بزرگ شد. جنگ جهانی دوم 
نیروی  برای  بندری  به  تبدیل  نانت که  اشغال سریع شهر  و 
بریتانیا  و  آمریکا  هواپیماهای  توسط  و  شد  آلمان  دریایی 
دانشگاه  او گذاشت. جنگ  بر  بسزایی  تاثیر  بمباران گشت 
 ،Ecole des Metiers d› Art او بود. بعد از تحصیل در
در  و  شد،  متخصص  منقوش  شیشه کاری  رشته  در  ویریلیو 
در  کرد.  کار  پاریس  در  کلیسایی  در  ماتیس  هنری  کنار 
1950، به مسیحیت گروید. بعد از اینکه برای خدمت وظیفه 
به ارتش فراخوانده شد، در  الجزیره  استقالل  مبارزات  طی 
رشته پدیدارشناسی همراه با موریس مرلوپونتی در دانشگاه 

سوربون تحصیل کرد.
در 1958 پژوهشی را در مورد فضاهای نظامی و تشکیالت 
آتالنتیک  دیوار  مورد  در  خصوص  به  قلمرو،  مالکیت 
-15000 سنگر بتنی که در طی جنگ جهانی دوم در امتداد 
ساخته  متفقین  حمله  هرگونه  با  مقابله  برای  فرانسه  سواحل 
شد- رهبری کرد. در 1963 او با کالود پارنت معمار شروع 
 Architecture Principe گروه   و  کرد  همکاری  به 
های  شورش  در  کردن  شرکت  از  بعد  کرد.  تاسیس  را 
 Ecole در  دانشجویان  توسط  ویریلیو  پاریس،  در   68 می 
Speciale d› Architecture کاندید پروفسورا شد. در 
مجله  مدیر  سال  همان  در  و  شد  آموزش  سرپرست   1973
نمایشگاهی   1975 در  گردید.   L›Espace Critique
گروهی به نام Bunker Archeologie که مجموعه ای از 
نوشته ها و تصاویر در مورد دیوار آتالنتیک بود را بر پا کرد 
و از آن به بعد مورد توجه ناشران، مترجمان و جنگ نگاران 
آخرین  گذاشت.  کنار  را  تدریس   1998 در  گرفت.  قرار 
پروژه های او شامل کار با گروه های بی خانمان در پاریس 
و ساختن اولین موزه ی حوادث است. مهم ترین نوشته های 
او شامل جنگ خالص، سرعت و سیاست، جنگ و سینما: 
نمایش  صفحه  او  کتب  آخرین  هستند.  مشاهده  تدارکات 

کویر و هنر موتور می باشند.

است. جهان و بشر کاماًل برابر هستند. به همین دلیل است 
که احمقانه ترین مساله در جهان، نژادپرستی است.

تو خودت یک دنیا هستی، من هم همینطور؛ ما اینجا چهار 
دنیا هستیم، و میلیون ها جهان دیگر نیز پیرامون ما هستند. 
بنابراین بدن به همین سادگی ترکیبی از رقص، عضالت، 
بدنسازی، قدرت و سـکـس نیست: یک دنیا است. چیزی 
در  رستاخیز  نه  است  تجسد  است،  کرده  مسیحی  مرا  که 
روز موعود. به خاطر اینکه بشر خداست، و خدا بشر است، 
کردن  جدا  بنابراین  بشر.  جهان  جز  نیست  چیزی  جهان 
ذهن از بدن اصاًل معنی ندارد. برای یک ماتریالیست، ماده 
کوه  یک  است،  سنگ  یک  سنگ  یک  است:  ضروری 
یک کوه است. آب آب است و زمین زمین است. تا جایی 
بدن هستم،  ماتریالیست  به من مربوط است، من یک  که 

یعنی اینکه بدن پایه تمام کارهای من است.

شگفت  است،  شگفت انگیز  چیز  یک  رقص  من،  برای 
می کنند.  فکر  معموال  مردم  اکثر  که  چیزی  از  انگیز تر 
است.  مقدم  موسیقی  و  راندن  سخن  نوشتن،  بر  رقص 
این  می زنند،  حرف  بدنشان  زبان  با  الل  آدم های  وقتی 
دقیقاً سخن گفتن حقیقی است و نه معلولیت، این کلمه ی 
اصل  بدن  من،  برای  بنابراین  است.  مقدم  نوشتاِر  و  مقدم 
بنیادی است. بدن، و البته سرزمین اش، به خاطر اینکه بدن 
حیوانی بدون بدن زمینی نمی تواند وجود داشته باشد: سه 
–سیاره، بدن اجتماعی- اند: بدن زمینی  تنیده  به هم  بدن 

بدن جفتی و بدن حیوانی – من و شما. و تکنولوژی این 
اتحاد را می شکند، ما را بدون حس اینکه کجا هستیم تنها 

می گذارد. این هم واقعیت زدایی است.

یک ضرب المثل بودایی است که من خیلی دوستش دارم. 
می گوید: »هر کسی سزاوار بخشش است«.  که یعنی بدن 
هر کسی مقدس است. این به خاطر این است که به سوال 

بدن پاسخ بدهم.

با پل ها، کانال ها، راه  ابتدا بدن زمینی را  تکنولوژی ها در 
کردند.  مجهز  غیره  و  فرودگاه ها  بزرگ راه ها،  آهن ها، 
میکروتکنولوژی ها  تکنولوژی ها،  قدرتمندترین  که  حاال 
هجوم  مورد  را  بدن  می توانند  تکنولوژی ها  همه  هستند، 
خواهند  تغذیه  را  بدن  میکروماشین ها  این  بدهند.  قرار 
کرد. برای مثال پژوهش ها به سمت ساختن حافظه اضافی 
را  ما  بدن  تکنولوژی ها  حاضر،  حال  در  شده اند.  هدایت 
توسط پیوند زدن استعمار می کنند. ما با پیوند اعضای بشر 
شروع کرده ایم، ولی پژوهش ها ما را به سوی پیوند اعضای 

میکروتکنولوژیکی سوق می دهند.

»در زیر پل میرابیو رود سن طغیان می کند
و عشق ما

باید به یاد بیاورم
همواره خوشی در پی باران آمده است

بگذار شب زمان را بخواند
زمان طوالنی می شود و من می مانم«
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نقدی  مقاالت  برخی  در  شما  ژیژک،  آقای  پرسشگر: 
که  داده اید  بسط  را  واقعیت«  کردن  »مجازی  به  معروف 
اخیراً  می کند.  همراهی  را  اطالعات  فناوری  توسعه ی  ظاهراً 
شما درباره ی چندی از نظریه های سایبراسپیس در  دانشگاه 
درباره ی  »جمعی«  نظریه ی  کردید.  صحبت  برلین  هامبولت 
)the borg( سایبراسپیس وجود دارد که مثاًل توسط بورگ

در سریال تلویزیونِی ] استارتِِرک[)1(  همگانی شده است. به 
نظر می رسد بورگ چیزیست شبیه یک وضعیت حشره ای 
روابط  با  را  انگلی  بیگانه ی  قدیمِی  تصویر  که  سایبرنتیک، 
یک انسان- ماشین ترکیب می کند و فرد را در »هستِی یگانه« 
نظر  به  ایده  این  می آمیزد.  در  ارتباطی  های  دستگاه  توسط 
می رسد مشابه گرایش عمومی به سوی کاربرِی کم و بیش 
برجسته ی تئوری های توطئه برای تفسیر دنیای مدرن است... 

ژیژک: اگر من این نکته از هویِت مستقل- ذهن - فرد را 
درست فهمیده باشم، خوب این نسخه ای از سایبراسپیس است 
که من در نظر نیاورده بودم. اول از همه من نسخه ی شالوده 
نسخه ِی  این  که  دادم  قرار  مدنظر  را  سایبراسپیس  شکنانه ی 
با  تواند  می  زن(  )مردو  ما  از  کدام  هر  است:  پسا-دکارتی 
فمینیستی،  نسخه ی  این  هذا.  علی  و قس  کند  بازی  هویتش 
آنجایی که شما هم  از  اما  است.  فوکویی  و  شالوده شکنانه 
بیایید  دارد،  وجود  هم  دیگری  نسخه ی  بدانید  است  ممکن 
 New[ »آنرا »مدرسه ی ایدئولوژِی- سایبراسپیِس زمانه ی نو
Age school of cyberspace-ideology[ بنامیم، این 
ایده ی نئو-یونگی که ما در یک عصر فردگرایانه ی مکانیکی 
اینکه ما در آستانه یک جهش  و کاذب زندگی می کنیم و 

جدید هستیم... 

 ... )noosphere( )2( پرسشگر: نوس فِی یر

از یک ذهن  ما  ایده است. همه ی  همین  بله، دقیقاً  ژیژک: 

بسیار  من  برای  مورد  این  در  که  چیزی  می بریم.  سهم  جمعی 
جذاب بود، ابهام این فانتزی است. این فانتزی می تواند همچون 
بزرِگ  تهدید  پنجاه  دهه  در  قباًل  شود.  معرفی  نهایِت وحشت 
»یک  ساختِن  توانایی  بود،  مغزی  شستشوی  ی  ایده  کمونیسم 
ذهن«. بهترین فیلم پارانوئیِد جنگ سرد، که به طرز کنایه داری 
با  منچوری«  کاندیدای  »فیلم  می گیرد،  خدمت  به  را  ایده  این 
کره   توسط  آمریکایی  افسر  یک  بود.  سیناترا  فرانک  بازی 
شمالی ها در جنگ کره اسیر می شود و شستشوی مغزی داده 
می شود تا به یک آدمکش که تحت فرمان آدم می کشد تبدیل 

شود، بدون اینکه خود از آن اطالع داشته باشد. 
امروز شما هنوز از طرفی این تصویر منفی اوتوپیایِی یک ذهن 
جمعی و از طرف دیگر این ایده ی مثبت زمانه ی نو را در نظر 
دارید. دو نسخه ی متضاد وجود دارد، اما چیزی که من وسوسه 
می شوم با آن مخالفت کنم پیش انگاره های معمول اینهاست. 
به  کنم،  مطرح  ساده  بسیار  بخواهم  اگر  سایبراسپیس،  اینکه 
معنای پایان فردیت و پایان سوبژکتیویته ی دکارتی است. تمام 
یابند  می  خارجی  واقعیت  جهت  این  از  قطعی  خصوصیات 
تمامی  باز  کنید،  قطعیت  احساس  شما  که  هم  قدر  هرچه  که 
خصیصه های شما می توانند دستکاری شوند. زمانی که فرد در 
مثال من می توانم مردی  به طور  بازی می کند،  فضای مجازی 
یا  دگرجنسگراست  زنی  کند  می  تظاهر  که  باشم  همجنسگرا 
برای  جدید  مستقل  هویت  یک  توانم  می  من  دیگر:  چیز  هر 
قبل  از  نوعی  به  تر،  پارانوئید  بسیار  حالتی  در  یا  بسازم  خود 
کنترل شده هستم، یعنی دستکاری شده توسط فضای دیجیتال. 
چیزی که فقدان آن آزارت می دهد، تنها خصوصیات قطعی تو 
هستند، یعنی شخصیت تو در معنای خصوصیات شخصی ات، 
یا خصوصیات روحی و روانی ات. اما تنها هنگامی که شما از 
محتوای قطعی محروم شوید، فرد می تواند ببیند که چه چیز بنام 

سوژه دکارتی باقی مانده است.

درباره ی  چیز  همه  به  ما  که  است  سایبراسپیس  در  تنها 
بیاورید  خاطر  به  می شویم.  نزدیک  دکارتی  سوبژکتیویته ی 
می  شرح  دقت  به  را  جهانی  شک  پروسه  دکارت  که  زمانی 
به  دارد  واقع وجود  در  آیا چیزی  فرد شک می کند که  دهد. 
این قصد که به »کوگیتو شخصی« دست یابد. دکارت این ایده 
را  شیطانی  می گوید: یک خدای  زمانی که  می دهد  توسعه  را 
نفوذ می کند  ما  تصور کنیم، یک روحی شیطانی که فقط در 

مردمی  فرهنگ  و  فیلم  روانکاوانه ی  تئورِی  به  ژیژک  »اسالوی 
می پردازد، که حوزه ی وسیعی- از هیچکاک و لینچ گرفته تا قصه های 
فیلسوِف  این  می گیرد.  دربر  را  تخیلی-  علمی  داستانهای  و  ترسناک 
مشهور شد.  ببرید!«  لذت  »از سمپتوم تان  عنوان   با  کتابی  با  اسلونیایی 
اخیراً مطالعات او درباره نحوه ی تاثیر فانتسم بر رسانه های جدید منتشر 
شد. هم اکنون او در حال نوشتن متنی در رابطه با سایبراسپیس است. 
بعد از بررسی عنوان های بسیار در رابطه با پدیده های ناآشنای مربوط 
به دنیاهای مجازی، ژیژک به این نتیجه رسید که -در تقابل با همه ی 
اقتصاد  انگیزی که درباره وب صورت می گیرد-  خوانش های هیجان 
است.« هیستریک  الکترونیکی،  ارتباطات  شبکه ی  بر  غالب  روانی 
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فضای  همان  سایبراسپیس،  آیا  اما  به...  باشیم  داشته  باور  که 
می کند؟  ماتریالیزه  را  شیطانی  روح  این  که   نیست  مجازی 
و این بسیار وخیم است که وارد چنین شک عمومی شویم: 
چه می شود اگر همه چیز فقط دیجیتالی ساخته شده باشد یا 
کنیم؟  آغاز  آن  با  که  باشد  نداشته  واقعیتی وجود  هیچ  اگر 
است  عمومی  شِک  لحظه ی  چنین  تجربه ی  هنگام  در  تنها 
که شما به چیزی که منظور دکارت از »کوگیتو ارگو سام« 
که  نمی کنم  فکر  مطلقاً  من  دلیل  این  به  می رسید.  )3(بود، 
سوبژکتیویته ی دکارتی تهدید شده است. در عوض من فکر 

می کنم، فقط امروز است که در حال رسیدن به آنیم. 

را  استعاره ای  که  می رسد  نظر  به  بورگ  داستان  پرسشگر: 
آگاهی  یک  ایده ی  یعنی  می پروراند،  سایبراسپیس  برای 
ایده ی  از طرفی دیگر،  ارتباطی.  ابزارآالت  از طریق  جمعی 
شما درباره ی کامپیوتر به عنوان مکمل -فاقد جنسیتِی- انسان 
این  آیا  می سازد.  را  بزرگ  دیگری  که  است  چیزی  همان 
استعاره نمی توانست برای کل رسانه های الکترونیکی و حتی 
رسانه به طور عام بکار رفته باشد؟ بسیاری از خصیصه هایی 
به  می تواند  امروزه  است  شده  منسوب  سایبراسپیس  به  که 
اکنون  شود.  منسوب  تلویزیون  به  مثال  برای  اندازه  همان 
میلیون ها نفر در برابر صفحه ی تلویزیون می نشینند، و همزمان 
بزرگ  دستگاه  توسط  مشابه  عقالنی  و  احساسی  محتوای  با 

تغذیه می شوند. 

اما وسوسه شدم بگویم  این موافقم،  با  ژیژک: من صراحتاً 
که ما حتی می توانیم پیشتر برویم. این تز بزرگ من درباره ی 
جنسیت است. چیزی که درباره ی فضای مجازی خیلی ُشک 
واقعی«  »واقعیت  یک  این  از  پیش  که  نبود  این  بود،  دهنده 
وجود داشت و حاال فقط یک واقعیِت مجازی وجود دارد، 
گذشته  که  نوعی  ]به  مجازی  واقعیت  تجربه ی  توسط  بلکه 
چگونه  که  شده ایم  آگاه  دهد[  می  قرار  تاثیر  تحت  هم  را 
همیشه  واقعیت  است.  نداشته  وجود  واقعی  واقعیت  هیچگاه 
فکر  من  بودیم.  بی خبر  آن  از  فقط  ما  است،  بوده  مجازی 
می کنم چیزی که درباره ی سـکس مجازی بسیار وحشتناک 
واقعی  پارتنر  یک  قباًل  ما  من،  نیست]که[: خدای  این  است 
می گرفتیمش،  آغوش  در  می کردیم،  لمسش  که  داشتیم 
فشارش می دادیم و حاال شما تنها در مقابل صفحه ی نمایش 
جـلق می زنی و یا حتی جـلق هم نمی زنید، شما فقط از اینکه 
بدانید شاید دیگری هم از طریق صفحه یا هرچیز دیگر لذت 
می برد، لذت می برید. بلکه نکته اینجاست که ما آگاه شده 
ایم که چگونه هیچ وقت سـکس واقعی وجود نداشته است.

فقط این نیست که خودارضـایی، داشتن رابطه ی جـنسی با یک 
واقعی  اگر سکـس  می افتد  اتفاقی  چه  است.  تخیل شده  پارتنر 
فقط خودارضـایی با یک پارتنر واقعی باشد؟ باید گفت، شما 
با یک  واقعی[  ]سکـس  دادن آن  انجام  در حال  می کنید  فکر 
پارتنر واقعی هستید اما در اصل شما از او به عنوان یک دستگاه 
خودارضایـانه استفاده می کنید، پارتنر واقعی فقط به شما حداقلی 
از ماتریال را می دهد تا شما بتوانید فانتزیهایتان را اجرا کنید. به 
زبانی دیگر، در سـکس همیشه حداقل سه نفر وجود دارند. فقط 
شما و پارتنرتان نیستید، شما باید یک فانتزی داشته باشید تا آنرا 
پشتیبانی کند. وقتی که فانتزی از هم بپاشد، پارتنر منزجر کننده 

وحشت  این  می گردد. 
است. در »هملت« شکسپیر 
نمایش،  اواسط  مثال:  برای 
هملت به اوفلیا نگاه می کند 
»فاجعه  لحظه ی  این  و 
چه  است:  واقعیت«  بار 
کننده ایست  منزجر  انسان 
که  علت  این  به  او)اوفلیا(. 
فانتسمی  پشتیبانی  آن  دقیقاً 
گم شده است. فکر می کنم 
مجازیت  اصلی  بعد  یک 
زبان  نظم  یا  نمادین  نظم  با 

همذات است.

وجود  هم  دیگری  نکته ی 
به  است  ممکن  که  دارد، 
متصل  جمعی  ذهِن  پدیداِر 
یادآور  آنرا  شما  که  شود 
کنم  می  ادعا  من  شدید. 
بُعدی  به  باید  شخص  که 
نزدیک  بودن  »نامُرده«  از 
جهت  این  به  دقیقاً  شود. 
سادگی  به  نامُرده  که 

وجود  این  با  اما  مرده،  معنی  به  بلکه  نیست،  »زنده«  معنای  به 
زنده است. درباره ی استفان کینگ و زامبی ها و خون آشام ها 
بافِت  لکان  که  چیزی  با  را  سایبراسپیس  من  اینجا  کنید.  فکر 
از  یعنی جوهری  )Lamella( می نامد، متصل می کنم،  لیبیدو 
دیگر  اینجا  مسئله  شود.  ویران  نمی تواند  هیچگاه  که  زندگی 
ناسوتی)میرا( بودن نیست بلکه برعکس: نوعی از فرِم زندگی 
ترسناک است، مثل خون آشام ها، که شما هیچوقت نمی توانید 

از دست آن خالص شوید.

متن  در  است.  ابدیت  همان  یا  »نامیرایی«  وحشت  حد  آخرین 
جدیدی که هم اکنون در حال نوشتن آنم، در تالش هستم تا این 
ارتباط غیرممکن را برقرار کنم: پیوندی میان کالیزت، واگنر 
بخوانید، من  را بدقت  اپراهای واگنر  اگر شما  و سایبراسپیس. 
فکر می کنم که »کالِگ«)Klage( همه ی آریا )4( های بزرگ 
واگنری به این صورت است: قهرمانان آنها –به جز در الهنگرین 
اجازه  واگنر-  بزرگ  خوردگان  شکست  همان  هاوزر،  تان  و 
سایبراسپیس   ِ این ترس واقعی  بمیرند. من فکر می کنم  ندارند 
است، که کسی این بُعد شبحوار از زندگی را بر فراز مرگ دارد، 
افتاده ترین  پا  برای پیش  نامرده، چیزی که حتی  یک زندگی 
هرروزه  سطوح 

واقعی ست.

آیا شما کارکرد 
undelete در 
را  کامپیوتر 
؟  سید می شنا
با  ما  مسئله ی 
ها  تر مپیو کا
که  نیست  این 
می تواند  چیزی 
شود:  پاک 
تمام  شما  مثاًل 
ظهر  ز ا بعد
ید  ه ا د کر ر کا
یک  سپس  و 
و  برق  قطعی 
از  چیز  همه 
می رود.  دست 
است،  درست 
چیزها  این 
می افتند.  اتفاق 
می دانید،  اما 
نمی توانید  شما  که  است  هولناک تر  خیلی  این  اوقات  گاهی 
چیزی را واقعاً پاک کنید. یکبار که وارد شد، دیگر وارد شده 
است. اینجا من مسئله ی کلونینگ]cloning[  را هم می بینم. 
دست  از  را  فردیتم  من  که:«آیا  نیست  این  کلونینگ  مسئله ی 
خواهم داد، آیا من در موقعیت بدلی قرار خواهم گرفت و الی 
آخر«. مسئله ی کلونینگ اینست که شما هیچوقت نخواهید مرد. 
شما خودتان را می کشید )ایده ال صحبت می کنم، البته که هنوز 
از لحاظ علمی امکان این وجود ندارد( و آنها تکه کوچکی از 
شما را پیدا می کنند و دوباره شما را بازسازی می کنند. شما بی 

نهایت بازتولید شونده هستید. هیچکس نمی داند این چگونه 
فردیت را متاثر خواهد کرد. 

با آن  پرسشگر: شما موقعیتی که کسی در مقابل اسکرین 
تفسیر  به عنوان یک وضعیت هیستریک  را  رویارو می شود 
برقرار  ارتباط  ایمیل  توسط  وقتی  مثال،  برای  می کنید. 
از  فرم  این  درباره ی  زیادی  تردید  بالفعل  طور  به  می کنید. 
ارتباطات وجود دارد: شما هیچوقت نمی توانید مطمئن باشید 
که چه کسی ورودیات]input[  شما را می خواند و یا با چه 
تالش  و  هستید  آگاه  موقعیت  این  از  هرلحظه  غرضی. شما 
می کنید واکنش دیگری را پیش بینی کنید. همچنین، در این 
حالت خصوصیات افزوده ی ارتباطات رودرو مثل توِن صدا 

و ژست ها و صدا ُگم می شوند. 

ژیژک: ناخودآگاه فرویدی، خیلی به آن چیزی که کسی 
دارد.  شباهت  می دهد  انجام  کامپیوتر  اسکرین  روبروی 
نه.  نیست،  تونالیته  یا  بدن  زبان  کاًل  فرویدی،  ناخودآگاه 
ناخودآگاه فرویدی دقیقاً این درماندگی است، جاییکه شما 
با کسی در حال صحبت کردن هستید و در همان زمان شما 
اساساً  شما  شماست.  مخاطب  واقعاً  کسی  چه  که  نمی دانید 
نامطمئن هستید، به این دلیل که اساساً این یک سمپتوم است. 
سمپتوم های هسیتریایی نیز دقیقاً همچین ساختاری دارند. پس 
نکته من اینجا در امتداد خطی است که شما ترسیم کردید، 
سایبراسپیس خیلی اوقات در جهتی هیستریایی عمل می کند، 
که دقیقاً همین نامطمئنِی بنیادین است: من نمی دانم نامه من به 
دست چه کسی خواهد رسید = من نمی دانم دیگری از من 
چه می خواهد و بدینگونه من تالش می کنم تا این نامطمئنی 
می شود  آشکار  احساسی  در  سایبراسپیس  دهم.  انعکاس  را 
که ما نمی توانیم از روی مشخصات تکنولوژیکی اش تصمیم 
جهتی  در  یا  می کند،  عمل  منحرف  جهتی  در  که  بگیریم 

هیستریایی. 

همینطور هیچ اقتصاد روانی معینی برای کارکرد سایبراسپیس 
که  می کنیم  فکر  ما  اوقات  بیشتر  اما  است.  نشده  ثبت 
است.  آمده  گرفتار  هیستریایی  اقتصادی  در  سایبراسپیس 
پارانوئیک  نسخه های  به  تنها  نه  من  که  است  دلیل  این  به 
به نسخه های رهایی بخش آن هم  سایبراسپیس، بلکه عمیقاً 
اعتماد نمی کنم، یعنی اینکه »ما با هویت های چندگانه بازی 

می کنیم« و از این قبیل چیزها.

اینگونه است  بتوانم خالصه اش کنم،  اگر  من فکر می کنم، 
دارد:  سایبراسپیس وجود  از  اصلی  نسخه ی  یا چهار  که سه 
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انسان های  همان  هنوز  ما  که  اینست  آن  سلیم  عقِل  نسخه 
واقعی هستیم که با یکدیگر صحبت می کنیم و سایبراسپیس 
تنها مدیوم دیگری است. این بسیار ساده لوحانه است، به این 
دلیل که سایبراسپیس چگونگی سوژه بودن را نیز تحت تاثیر 
قرار می دهد. سپس ما نسخه پارانوئیِک سایبراسپیس را داریم: 
استقالل  ما  حالت  این  در  یعنی  مادری،  چیز  سایبراسپیس، 
فردی مان را از دست می دهیم. سپس ما این نسخه ی رهایی 
منحرف  چندگانه ی  سوژه ی  همان  انحرافی[منظور  بخشی 
پست مدرن است که توسط افرادی چون دلوز و فوکو مطرح 
شده است. م] را داریم، به این معنی که ما از دست استبداد 
امروزی  نسخه ی  آخر،  نسخه  و  شدیم.  خالص  پدرشاهی 
نوس فِی یر)Noosphere( است. مردم به شدت مجذوب 
کسی  من  استثنایی اند.  بسیار  درواقع  که  هستند  پدیدارهایی 
به  برابر کامپیوتر می نشیند واقعاً  را نمی شناسم، که وقتی در 
به یک  بازگردد، کسی که تبدیل  نوعی غسل تعمید روانی 
تجربه ی هستیریایی  نیست.  اینگونه  یر شود،  فی  نوس  عضو 

تجربه ی بنیادین است.

هیستری  روی  بر  شما  تاکید  می تواند  کسی  آیا  پرسشگر: 
جناح  از  قطعی  نوعی  به  جوابی  عنوان  به  مباحثه  این  در  را 
چپ سیاسی بخواند که از تئوری جنسیت الهام گرفته است، 
آنچه که پتانسیل عصیانگرانه و در نتیجه ویرانگِر »انحراف« 

را مطرح می کند؟.... 

اینست  ژیژک: چیزی که هیستری را جالب توجه می کند 
از  در سلب صالحیت  مدرن  ایده های چپِی  این  که چگونه 
هیستری با سیاست لنینیست  و استالینیست رادیکال اشتراک 
شویم  متوجه  که  وقتی  است  توجه  جالب  بسیار  دارند. 
سیاست  در  کفرگویی  عنوان  به  هیستریکی  سوژه ی  داِلّ 
استالینیستی پدیدار می شود. حتی قبل تر، توسط لنین، دشمنان 
داخلی و رویزیونیست ها به عنوان هیستریک سلب صالحیت 
می شدند: آنها نمی دانند چه می خواهند، آنها شک یا تردید 

دارند.
به  انحراف  منظورم  می کنم،  صحبت  انحراف  از  من  وقتی 
برای لکان،  مثاًل آمیزش مقعدی.  نیست،  عنوان عملی معین 
برمی گزیند،  را  بسیار دقیق سوبژکتیو  انحراف یک گرایش 
از  است.  یا خود-ابزاری  که یک گرایِش خود-ابژه سازی 
آنجائیکه مشخصه ی ترس هیستریکی، ابزاری برای دیگری 
سوبژکتیویته،  سازنده ی  بنیادی  جزء  بنابراین  است،  شدن 
هستم.  چه  دیگری  برای  نمی دانم  من  است:  هیستریکی 
هیستری، یا روان-نژندی به طور کلی همیشه یک وضعیت 

سئوال است.

این پیام قاطع فروید است: سوژه ی هیستریک رویاهای خود را 
در یک سناریوی منحرف واقعیت نمی بخشد، نه به این دلیل که 
او)زن و مرد( از سرکوبی یا از قانون می ترسد، بلکه به این دلیل 
که او همیشه مشکوک است: من می توانم اینکار را انجام دهم، 
اما چه می شود اگر آنهم مرا راضی نکند. چه می شود اگر حتی 
همین سناریوی منحرف جعلی باشد. یک ماسک کاذب باشد. 
من  جواب  هست:  این  برای  سیاسی   محور  یک  همچنین  البته 
به برخی از نسخه های عوامانه ی فوکو یا دلوز که این سوژه ی 
سوژه ی  یعنی  می ستایند،  را  مدرن  پست  منحرف  چندگانه ی 
بدون اقتداِر پدرانه ی معین، که بین تصاویِر شخصِی متفاوت و 
چندگانه از خود تغییر مکان می دهد و خود را هر زمان بازشکل 
باید این وضعیت ویرانگر فرض  این است: چرا  دهی می کند، 
وارد  فمینیست ها  برخی  با  مرا  این  -و  می کنم  ادعا  من  شود؟ 
مشکالت فراوانی می کند- من ادعا می کنم که، اگر بخواهم 
آنرا در دوره ی از مدافتاده ی مارکسیستی مطرح کنم، ساختار 
غالب سوبژکتیویته  در »سرمایه داری پیشرفته« یا هرچیز دیگری 
که بخواهیم آنرا بنامیم، منحرف است: مشخصه ی فرم اقتصاد 
روانی سوبژکتیویته که امروز بیشتر و بیشتر غالب است، باصطالح 
شخصیِت نارسیستی، یک ساختاِر منحرف است. اقتدار پدرانه 
امروز دیگر دشمن نیست. بنابراین این ایده ی انفجاری و هیاهو 
برای انحرافات چندگانه تنها توصیف کننده ی چیزیست که با 

نظم سرمایه داری متاخر جفت و جور در می آید... 

پرسشگر: اقتصاد منعطف... 

هویت  نه  کنید.  مطرح  طور  این  می توانید  شما  بله،  ژیژک: 
ثابت، بلکه تغییر شکل دادن و هویت های چندگانه. این شیوه ی 
در  انحراف  کنم،  است. خالصه  امروزه  سوبژکتیویته  عملکرد 
ویرانگری  جهت  در  قدم  اولین  و  نیست،  ویرانگر  جهت  این 
من  کنیم.  بازمعرفی  را  هیستریک  تردید  این  که  اینست  دقیقاً 
فکر می کنم روابط اجتماعی کنونی کاماًل می توانند هویت های 
امروز  ایده آل  سوژه ی  می کنم  فکر  من  بپذیرند.  را  گوناگون 
بازی  زنان  با  من  می کنم،  بازی  مردان  با  من  است:  دوجنسی 
و  نیست.  هم  ویرانگر  و  می افتد  اتفاق  چیزی  هر  می کنم، 
را  موقعیتی  هم  انحراف  نامطبوع ترین  کردن  تصور  استراتژی 
از  می کنم  فکر  من  کند.  تحمل  آنرا  نتواند  نظام  که  نمی سازد 
برای  نمی برد.  پیش  از  است و کاری  اشتباه  این  لحاظ سیاسی 
مثال وقتی شما به سیستم هنری نگاه می کنید: فراروِی منحرفانه 
نگه  زنده  و  دایر  را  بازار  تا  می شود  دهی  سازمان  نظام  توسط 

دارند.
  

  
پانویس 

1- بورگ: نام یک سریال تلویزیونی است. ترکیبی از جانوران 
آن هضم  کلیت  در  و  اصالح  سایبرنتیکی  که  است  گوناگون 
شده اند. آنها اول سازمان دهی شده و بعد به اجتماع یک ذهن 
گسترده  منطقه ای  ساکن  شده اند.  متصل  مجتمعی  یا  کندویی 
از فضا هستند با سیاره ها و فضاپیماهایی بی شمار و تکنولوژی 
 )one-minded(شده ذهن  یک  همچون  آنها  حیرت آور. 
دیگر  تکنولوژیکِی  و  بیولوژیکی  تمایزات  تا  می کنند  عمل 
این  بیفزایند.  خود  به  کمال  جستجوی  هدف  با  را  موجودات 
امر با همسان سازِی تحمیلی محقق می شود، فرایندی که در آن 
فردیت ها و تکنولوژی ها را تحمیلی به قسمتی از بورگ )تبدیل(
مسخ می کند و افراد)individuals( را با افزودن قسمت های 

مصنوعی به آنان اصالح می کند. 
  

معنی  به   nous از  که  است  یونایی  کلمه ای  یر  نوس فِی   -2
ذهن و sfairaبه معنی کره ساخته شده است، مثل اَتُمس فی یِر. 
نوس فی یِر سومین مرحله از تکامل کره زمین است: مرحله اول 
مرحله ی  است.  زمین  در  بیجان  مواد  توسعه  همان  ژئوس فی یِر 
سومین  و  است   )biosphere(زیستی زندگی  توسعه  دوم 
مرحله یا نوس فی یِر مرحله توسعه ذهنی بشر است. نوس فی یِر به 
بهترین شکل به عنوان آگاهی جمعی توصیف شده است. این 
مفهوم از فعل و انفعاالت ذهن بشر گرفته شده است. نوس فی یِر 
همگام با سازمان یابی توده ی انسانی در رابطه با خودش ساخته 
سکونت  زیر  را  بیشتری  مساحت  زمین  کره  در  او  شده است. 
خود می برد. همچنان که نوع بشر خود را شبکه های اجتماعی 
در  عظیم تری  فی یِر  نوس  می کند،  دهی  سازمان  پیچیده تری 

آگاهی او شکل می گیرد. 
  

3- کوگیتو ارگو سام: عبارتی التین که توسط دکارت به فلسفه 
»من می  معنای آن همان عبارت مشهور:  و  معرفی شده  غرب 
اندیشم پس هستم« است. این عبارت گویای این ست که اگر 
فردی به این که وجود دارد یا نه شک داشته باشد، این عبارت 
جواب آن است. چون همین که او سوال وجود داشتن خود را 

می پرسد، آنرا اثبات می کند. 

به خصوص  ملودِی مشعر در موسیقی  4- آریا: در اصل یک 
اُپراست که توسط یک خواننده اجرا می شود. 
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»سایبر  ی  نامه  ویژه  برای  فراخوانی  در  زغال  نشریه  سردبیر 
اسپیس« انگیزه ی تحریریه زغال برای انتخاب چنین موضوعی 
مجازی  فضای  در  سوژه  »آیا  که  کرد  عنوان  پرسش  این  را 
قدرت برساخته  شدن دارد؟« نوشته ای که می خوانید یک مقاله 
نیست. نامه ای است حاوی خرده فکرها و ایده های کوچکی 

که در برابر پرسش مطروحه از ذهن من گذشته است.

ناخواه  خواه  یک  هر  ایم،  زنده  آن  در  ما  که  ای  جامعه  در 
»نوشتن در اینترنت« را امری موقتی می دانیم. خانه ای که قرار 
است چند صباحی بنا به شرایط موجود در بازار نشر و سانسور 
در آن سکنی بگزینیم و پس از ایجاد اندک روزنه ی تنفسی در 
»بیرون« دوباره به آن خانه ی اصلی و »حقیقی« اندیشه بازگردیم. 
به این شیوه است که زیستِن ما در امروِز نوشتن، همواره بنا بر 
آن فردایی تعریف می شود که از قضا و بنا به شواهد و قراین، 
هرگز فرا نخواهد رسید. اما نباید این انگاره که گاه و بیگاه در 
خود ما هم ممکن است رخنه کند را چندان جدی گرفت. چرا 
که خود نوعی بازتولید ایده ی مسلط در مورد اینترنت است: 
فضای  یک  اینترنت  اینکه  اندیشه،  و  کنش  فضاهای  تفکیک 
مجازی است، به این معنا که تفکرها و کنش های آن جنبه ی 
عینی و مادی ندارند و ما کسی که داریم با او حرف می زنیم 
را نمی بینیم و نََفس او را حس نمی کنیم، و در مقابل آن، در 
»بیرون« فضایی »واقعی« و »حقیقی« وجود دارد که کنش هایی 
عینی در آن اتفاق می افتد. روسو تقابل »گفتار« و »نوشتار« را 
همچون تقابل »سـکـس واقعی« و »استمنا« تعریف کرد و گفتار 
»دیگری«  آن  در  که  داد  ارجحیت  نوشتار  بر  خاطر  این  به  را 
حضور دارد حال آنکه در نوشتار همچون استمنا دیگری حضور 
ندارد. دریدا بعدها این پرسش را در مقابل او گذاشت که آیا 
آیا  معنا،  این  به  نیست؟  غایب  دیگری  نیز  واقعی  سـکـس  در 
می توان این گزاره ی موجود که »دنیای مجازی فاقد واقعیت 
است« را به این پرسش تغییر داد که »آیا خوِد واقعیِت ما چیزی 

جز امری مجازی است؟«
از  بیشتر  خیلی  ما،  ی  جامعه  شرایط  به  بنا  اینترنت  در  نوشتن 
»جوامع پیشرفته« اهمیت پیدا کرده است. اگر در جوامع غربی 
نوشتن در اینترنت فرع بر چاپ کتاب و نشریه ی کاغذی است، 
می توان این گزاره را در مورد ایران برعکس کرد. و آیا »تجربه 
گرایی« حکم نمی کند که از همین امر داده شده آغاز کنیم و 
دست به ترسیم نمودار آن بزنیم. یعنی نوشتن در اینترنت را اصل 
در نظر بگیریم، نه فرع. آن را امری مربوط به »نمودار اکنون« در 
نظر بگیریم، و نه امری موقتی به این معنا که روزی ملغا خواهد 

شد؟  خواهد  گرفته  سر  از  کاغذ  بر  »حقیقی«  نوشتن  و  شد 
آن هم در جامعه ای که کاغذها هیچگاه آغوش بازی برای 

مُرکب های آزاده نداشته اند.
اما خطاست اگر بخواهیم بر حسب دوگانه ی فضای مجازی/
را  ای  من سوژه  بیاندیشیم.  مساله ی سوژه  به  واقعی  فضای 
فرض نمی گیرم که از پیش موجود است و الجرم اینترنت 
را برای نوشتن انتخاب می کند، من سوژه ای را در نظر دارم 
که درون ماندگاِر همین نموداِر سایبرنتیک است و در همین 
نموداِر اکنون، اکنوِن نوشتن، بوجود آمده و از آن فراتر می 
مشخص  سایبرنتیک  نیروهای  نسبت  را  نوشتار  اکنوِن  رود. 

می کند.
اینترنت به خودِی خود این پیش فرض برابری طلبانه را در 
بر دارد که نوشتن کار »هر کسی« است. فکر کردن کار »هر 
معنا  این  به  است.  »هر کسی«  کار  گفتن  شعر  است.  کسی« 
هر  از  و  ندارد.  خاصی  زمان  و  مکان  نوشتن  و  کردن  فکر 
حیث می توان گفت که مولف آن هم »وجود ندارد«. حتی 
اینترنت به ما یاد می دهد که خواننده نیز »وجود ندارد«. وقتی 
یعنی وجوِد  باشد،  تا   2000 مثال  به عنوان  تیراژ یک کتاب 
2000 خواننده فرض شده است. اما وقتی تیراژ یک نوشته در 
اینترنت بی نهایت است، خواننده بی نهایت نیست؛ خواننده 

وجود ندارد.
سنت فکری ای که من بدان احساس تعلق می کنم، سوژه را 
امری نابهنگام در نظر می گیرد. اگرچه سوژه ی نابهنگام از 
دل »هرکسِی« بنیادیِن نوشتار سایبرنتیک می آید، اما به این 
دلیل نابهنگام است که »هر کسی« نیست و از آن خصیصه ی 
اولیه فراتر می رود. به این معنا، اولین ویژگِی او این است که 
از اینترنت بیزار است. اما نه به این خاطر که فضایی مجازی 
است و واقعی نیست )بگذار بقیه با دوگانه ی مجازی/واقعی 
سرگرم باشند( بل به این خاطر که نوشتن در اینترنت هنوز 
نوشتن در »دروِن رمزگان« است. نه داخلی نزدیک تر از هر 
بیرونگی.  هر شکِل  از  دورتر  نه خارجی  و  شکِل درونگی، 
بازِی ُکدها یا رمزگان ها، نوشتار را به رمزگانی تبدیل می 
کند که با کلیک کردن بر هر بخِش آن، از پیوندی به پیوند 
اول  نگاهِ  در  که  داشت  خواهیم  را  ابر-نوشتار  یک  دیگر، 
می  نظر  به  نامید  می  یتیم«  »کلمات  افالطون  آنچه  حاوی 
رسد. کلماتی که از لوگوسی نشات نگرفته اند و قادرند به 
هر جایی بروند بدون آنکه از پیش مقرر باشد که به دسِت 
از  بود که  نوشتار شبحی  ماتریالیزه شدِن  این  که می رسند. 
می  حرکت  همواره  افالطونی  لوگوس  فراز  بر  ابتدا  همان 
است.  آن  پیروزِی  تجلِی  سایبرنتیک  نوشتار  امروزه  و  کرد 
دیگر لوگوسی را در نظر نمی گیریم که سخن با توجه به آن 
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جریان می یابد، ما اینجا با سکوالریزه شدِن سخن مواجهیم، 
به دست  و  آیند  از کجا می  نیست  معلوم  یعنی کلماتی که 
الهیات سکوالِر کلمات است که گرچه  این  که می رسند. 
باید جدی اش گرفت و بنیاِن رهایی بخِش آن را به رسمیت 
شناخت، اما نباید فراموش کرد که چه چیزی در آن هست 
این  نابهنگام می شود و  برساخته شدن سوژه ی  از  مانع  که 
ابر-متن را همواره همچون یک »درون« بازسازی می کند. 
»دیگری  حتا  رمزگذاری.  و  رمزگشایی  بازی  شامل  درونی 
شدن« در فضای سایبراسپیس بر حسب ُکد یا رمزگان عمل 
نیازمند یک  اینترنت انجام شود،  می کند. هر عملی که در 
»ُکد« است. باید از قبل ُکدگذاری شود. یعنی در نگاه دقیق 
تر، به نظر می رسد نسخه های عوامانه ای که از دریدا یا دلوز 
موجودند، این نکته را در نظر نگرفته اند، که بنا بر رمزگان و 
کد، اتفاقاً معلوم است که این کلمات از کجا می آیند و به 
کجا می رسند؛ این کلمات به هیچ جایی که کد و رمزگانش 
نوشته نشده باشد نمی توانند بروند. آنها چندان هم کلماتی 
آنها  نیستند.  رسید  می  نظر  به  اول  نگاه  در  که  آنطور  یتیم 
»گردش«  اما  اند،  گشته  فائق  افالطونی  لوگوس  بر  هرچند 
و »پرسه زنی« آنها چندان هم »آزادانه« و »منحرفانه« نیست. 
مقصد  و  مبدا  و  کنند  می  رمزگان عمل  اساس  بر  ها  لینک 
را رمزگان مشخص می کند. بنابراین ماتریالیزه شدن متن با 
توسل به یک ابر-متن سایبرنتیک اگرچه سلطه ی مفروضات 
با این حال در تحلیل  سوژه یا مولف را از میان برده است، 
نهایی نمی تواند خارج از یک رمزگان عمل کند. شاید بتوان 

گفت امروز دشمن ما نه لوگوس، بل همین رمزگان است. 
که  سایبرنتیکی  و  ماتریالیزه  نوشتار  آن  گفت  باید  واقع  در 
در برابر کیش شخصیت مولف و سلطه ی لوگوس قرار می 
گیرد، خود محصول فرایند سکوالریزاسیونی است که پیش 
این تکنیِک خوِد جامعه  بوده است،  برنده ی سرمایه داری 
سرمایه داری است که به فروپاشی لوگوس انجامیده است، 
با سوژه ی منحرف پست مدرن اش  این فروپاشی همراه  و 
محصول  خود  و  دارد،  آزاد  بازار  رونق  با  تنگانگی  نسبت 
رمزگاِن یک جامعه ی مولف واره است و نمی توان با نوعی 
به  بار  این  تکنیک،  ی  مسئله  به  نسبت  بنیامینی  بینِی  خوش 
ماتریالیسم نوشتار به خودی خود و تکثیر سایبرنتیکی اش دل 
بست. بل باید به آن همچون یک طرح یا نقشه نگریست که 
تکینگی های روی خط خارج آن می تواند رد یک سوژه ی 

نابهنگام را به ما نشان دهد. 
بنابراین باید از این طرح / نقشه که در آن »هر کسی« می تواند 
بنویسد، و »هر کسی« می تواند فکر کند، به ترسیم تکینگی 
ی  سوژه  کرد.  ابداع  را  کس«  »هیچ  یک  و  پرداخت،  ها 

نابهنگام یک »هیچ کس« است. تکینگی های روی خط خارج 
که می توانند این نمودار را دگرگون کنند. بنابراین حرکت از 
نمودار رهایی بخِش نوشتاِر »هر کسی«، به تکینگی های روی 
خط خارج، همان دشمنِی سوژه ی نابهنگام با نمودار اینترنت و 
فراروی او را شکل خواهد داد. پرسش او این نیست که چگونه 
می توان در این نمودار حضور به هم رساند و به نوشتار دست 
زد یا چگونه می توان به رمزگان وارد شد یا رمزگانی جدید 
نوشت. پرسش او این است: چگونه می توان بر لبه و روی خط 
خارج این نمودار حرکت کرد. نه به مرکز و درون آن رفت، و 

نه به بیرون در غلتید. 
دیگر  کنار  در  سایبرنتیکی  ی  نویسنده  نابهنگام  ی  سوژه 
نویسندگان سایبرنتیک، سایتی در کنار دیگر سایتها، »هر کسی« 
در کنار »هر کسی«، خط مشی ای در کنار دیگر خط مشی ها 
)نسبی گرایی ای که رسانه ی اینترنت در کنه خود مرّوج آن 
نیست؛ بل ترسیم تکینگی های روی خط خارج را در  است( 
دستور کار خود قرار می دهد. او نمی خواهد دسته ای در کنار 
دیگر دسته ها، هویتی در کنار دیگر هویت ها که می توانند به 
گفتگو و تبادل نظر با هم بپردازند و در فضایی آزاد و نسبی با 
»هم« به مبادله ی رمزگان ها بپردازند، بل اجرا کننده ی مکرِر 
را  ما  نا-دسته است که  اجرای مکرِر یک  تنها  باشد.  »نا«  یک 
از این دست چیزها فراتر می برد. آنچه من »منطِق نا« می نامم، 
نیروهاست که  از مناسبات  از بر هم زدِن هر لحظه ای  عبارت 
می خواهد ما را در این نمودار محدود کند، و سرتاسر نوشتار 
مورد  در  نکته  مهمترین  و  اولین  بپوشاند.  نمودار  این  از  را  ما 
باید چیزی پدیدار گردد،  از آن  این است که  اینترنت  نمودار 
به  بپوشاند، و  تواند سرتاسر نوشتار را  این صورت می  در غیر 
همین خاطر است که سوژه ی نابهنگام در مرحله ای خاص از 
آن بیزار می شود. از شکل گیرِی تمامیت سایبرنتیک احساس 
خفگی می کند. او مشخصاً در درون این تمامیت، بطور مکّرر 
ناتمامیت  یک  خود  معنا،  بدین  و  کند.  می  ابداع  را  »نا«  یک 
است. مسئله ی اساسی این خواهد بود که ما از این »هر کسی« 
بنیادین به سوی برساخته شدن کدامین سوژه خواهیم رفت؟ آیا 
می توان آن سوژه را ویروسی نامید؟ چراکه ویروس خارج از 
هر رمزگانی عمل می کند، و همواره خود را بواسطه ی چیزی 
به غیر از رمزگان به موقعیت ها سرایت می دهد، و بدین معنا 
از  پتانسیل عبور  این را  سازنده ی یک »هیچ کس« است. من 
»هر کسِی« بنیادیِن نوشتار سایبرنتیک به »هیچ کِس« منطِق نا می 
نامم، که در مقابل عبور از »هر کسی« به »کسی« قرار می گیرد. 
حرکت از تکثیر هویت های سایبرنتیک به سرایِت ناهویت های 

ویروسی. 

خصلِت از بنیاد همانگویانه ی نمایش صرفًا از این امر سر چشمه 
می گیردکه وسایل و هدفش یکی است. او خورشیدی است که 
هرگز بر فراز امپراطوری مدرن غروب نمیکند. سطح جهان را به 
یکسره فرا پوشانده و بی حدی معین در فخر خویش غوطه ور است
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تولید در آنها حاکم  نویِن  سراسر زندگی جوامعی که شرایِط 
عرضه  نمایش ها  از  بی کرانی  انباشت  عنوان  به  را  خود  است، 
اکنون  زیسته می شد،  بیواسطه  زمانی  آنچه که  می کند. همه ی 
بازنمایی محض شده. )گی دبور ، جامعه ی نمایش ، تز1/ در 
بهروز  ترجمه ی  از  نمایش  جامعه ی  کتاب  تزهای  ترجمه ی 

صفدری استفاده شده است-م(
 La  « عنوان  تحت  فرانسه  در   1967 در  ابتدا  که  دبور،  متن 
Societé du spectacle « انتشار یافت مجموعه ای از 221 تز 
کوتاه است که در 9 فصل مرتب شده، این متن تحلیل شرایط 
زندگی در جهان مدرن و صنعتی است همراه با جمالت موجز 
مارکسی. در اینجا » جامعه ی نمایشی « تحت الفاظی که توأمان 
به محاکمه کشیده می شود: فریب، آگاهی  شاعرانه و دقیق اند 

کاذب، جدایی، ناواقعیت. تأثیر دبور امروزه  بی تردید است.  
با مطالعه ی مجدد این کتاب تحت تأثیر بی واسطگی این تئوری 
شبکه ی  دهه،  این  پدیده ی  مترقی ترین  دبور  برای  قرارگرفتم. 
سراسر سیاره اِی کاالهای دیجیتالِی موجود و موعود، خدمات و 
محیط ها]ی کامپیوتری[ به نظر روشنگر می نمود: سایبراسپیس.

بینافردی،  بر هم کنش های  مورد  در  است  قرار  سایبراسپیس 
بارِز  نمونه ی  سایبراسپیس  هم  اگر  باشد.  اجتماع  و  اتصال 
نمایش از طریق ارتباط است -که ما در اینجا این امر را بررسی 
می کنیم-؛ با اینحال هیچ ربطی به اتصال ندارد _ بلکه به طور 

پارادوکسیکالی در مورد جدایی است.
نمایش به یکباره به عنوان خوِد جامعه پدیدار می شود، به عنوان 
بخشی از جامعه و به عنوان وسیله ای برای اتحادبخشی. به عنوان 
بخشی از جامعه، آن بخشی است که در آن تمامی توجهات، 

تمام آگاهی ها به هم می رسند .
»جامعه ی  از  دیگری  بیشمار  قسمت های  همراه  به  بخش  این 
نمایش« به نظر توضیح این امر است که جهان مجازی ارتباطات 
دیجیتالی که از داخل در حال فروریختن است، یک تصادف 
نیست. اما خوب دقت کنید: ماهیت »اتحاد بخشی«ِ مورد بحث، 

اینجا در قلب تئوری دبور قرار دارد. وی ادامه می دهد:
فریفته  نگاه  جاِی  بودنش  جدا  علت  به  درست  شاخه  این 
انجام  به  که  یکپارچه سازی ای  و  است؛  کاذب  آگاهی  و 
یافته  می رساند چیزی جز زبان رسمِی جدایی سازی تعمیم 

نیست. ) تز 3 (
تفاوت های  نیز  نمایش  درون  دید،  خواهیم  که  همانگونه 
اطالعات،  داده،  بین  کیفی  تمایزات  و  نامرئی  فرهنگی، 
دانش و تجربه از دست می روند و یا فراسوی شناخت محو 
می شوند. همانطور که درون حکومت تکنولوژی این اتفاق 
از  ترتیب،  به  اند؛  هایمان  بدن  از  ما جدا  ذهن های  می افتد. 

یکدیگر و از جهان غیر تکنولوژیک جداییم.
مسخ دانش 

...نمایش به هیچ عنوان برونداد توسعه ي تکنیکی نیست که 
طبیعی تلقی شود؛ بر عکس؛ جامعه ی نمایش فرمی است که 

خود محتوای تکنیکی اش را بر می گزیند. ) تز 24 ( 
گفتن اینکه جامعه ی نمایش خود محتوایش را بر می گزیند 

به چه معناست ؟
قرار  اختیارمان  در  را  توضیحاتی  می تواند  لیوتار  سخنان 
عملکرد  تغییر  بواسطه ی  دانش  مسخ  لیوتار  دغدغه ی  دهد. 
کتاب  در  لیوتار  است.  کامپیوتر  زبان  برآمدن  شامل  زبان، 
خود تحت عنوان موقعیت پست مدرن راههایی را به بحث 
اطالعات  پردازش  های  ماشین  ازدیاد  آنها  در  که  میگذارد 
وی  دهد.  می  قرار  تأثیر  تحت  را  یادگیری  چرخه ی  عمیقاً 

می نویسد :
باقی  تغییر  بی  کلی  مسِخ  متِن  در  نمی تواند  دانش  ماهیت 
مورد  و  گیرد  جای  جدیدی  مجراهای  در  تواند  می  بماند. 
استفاده قرار گیرد، تنها در صورتی که یادگیری به اطالعات 
بینی کنیم که هرچیزی  پیش  توانیم  کّمی ترجمه شود. می 
که در بدنه ی بنیادیِن دانش به این روش قابل ترجمه نیست 
مهجور می شود و نیز آنکه تعیین مسیر تحقیق جدید با توجه 
به امکان ترجمه ی نتایج احتمالی به زبان کامپیوتر دیکته می 

شود.
ارزشگذار  فرآیندی  رسانه ها  همه ی  در  همواره  ویرایش 
همراه با زیبایی شناسی و نیز هزینه و منفعت کاربردی بوده 
است. اما این مسئله چیز دیگری است. در وارد کردن مقاصد 
به »کامپیوتر« فقدان غیرقابل اجتناب و محاسبه ناپذیِر محتوا 
صرفاً  آستانه ی  از  گذشته  داریم،  را  ضمنی  های  داللت  و 
تکنیکی تراکم اطالعات ) وضوح، قابلیت عبوردهی، پهنای 

باند و غیره(.
بسیار  ما، مشکالت  امیدوارانه ی  تفکر تکنوکراتِی  برخالف 
اینجا وجود دارد.  عمیقتری نسبت به مشکالت تکنیکی در 

در این مقاله کوشیده ام تعدادی از تزهای 
تعیین کننده از جامعه ی نمایِش گی دبور 
را با بررسی مجدد آن ها -با نظر به شرایِط 

موجود در رشد روزافزون اقتصاد دیجیتالی- 
روشن سازم. از طرفی دیگر آنچه را که 

نمایش به حساب نمی آید را نیز-با امید به 
اجتناب از ساده سازی بیش از حد تئوری 

دبور که بسیار معمول است- در نظر گرفته ام.
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در عصری که همه چیز قرار است دیجیتالی شود، پس آنچه 
ارزشی نخواهد داشت، وآنچه که  که دیجیتال نشده دیگر 
»آنالین« است داللتی بسیار جدی تر و بیشتر نسبت به معنای 

واقعی اش پیدا می کند.
بی کران،  پوزیتیویته ی)ایجابیت(  عنوان  به  را  خود  نمایش 
تمام  می سازد.  ظاهر  تردید  قابل  غیر  و  دسترس  از  خارج 
حرفش اینست که : » هرآنچه  پدیدار می شود خوب است؛ 

هرآنچه خوب است پدیدار خواهد شد. « ) تز 12 (
آزمایش  از  که  همانطور  عظیم،  حجم  این  مسخ  البته 
 ِ گوتنبرگ«  »کهکشان  در  چاپی  و  تایپوگرافی  تکنولوژی 
مارشال مک لوهان می دانیم، بی سابقه است. ولیکن نادیده 
هم گرفته نمی شود. تا از یاد نبریم که در دل یک » انقالب 
« هستیم، هر روز با هزاران تبلیغ به ما یادآوری می شود. اما 
چه کسی می تواند بگوید که چه نوع انحرافی در حال وقوع 
است هنگامی که همه ی روابط کیفی به طور حیرت انگیزی 

در حال مسخ به روابط کمی هستند؟
مسخ خودمان

انسانی که از محصول خویش جدا گشته، قویاً بیشتر و بیشتر 
و حتی بیش از پیش پرتوان تر تمام جزئیات جهان خویش 
را تولید می کند و بدین رو بیش از پیش از جهان اش جداتر 
می شود. حال که هر چه بیشتر زندگی اش محصول او گشته، 

بیشتر از قبل از زندگی اش بریده است .)تز33(
به  چرا  شناختی چیست؟  معرفت  جابجایی  این  در  ما  نقش 
تغییر  آن  واسطه ی  به  و چگونه  می دهیم  وقوع  اجازه ی  آن 
می کنیم؟ برای جری مندر، استفاده ی مبسوط از تکنولوژی، 

تطبیقی غیر قابل اجتناب را دربر دارد :
انسان هایی که از ماشین استفاده می کنند ساعت های طوالنی 
خاکستری  نوار  که  حالی  در  می نشینند؛  ثابت  وضعیتی  در 
رانندگی  وظیفه ی  مشغول  آنها  می کنند،  دنبال  را  خیابان 
هستند. تا زمانی که رانندگی می کنند، درون چیزی زندگی 
مک  بنامیم.  جاده ای«  »فرم  را  آن  توانیم  می  که  می کنند 
لوهان به ما گفت که ماشین ها پای انسان را »گسترش داده 
این ماشین است که  اما وی آن را اشتباه توضیح داد.  اند«، 

جایگزین پای انسان شده.
از  تعدادی  استون  روزان  آلوکوئر  منطق،  این  از  پیروی  به 
ارتباطاتی  تکنولوژی  هشداردهنده ی  اما  جالب  تحقیقات 
پتانسیل مثبتش  اندام مصنوعی ( و  به  »پروستتیک« ) وابسته 
برای قطع رابطه ی سوژه ی جنسیتی و بدن فیزیکی را نوشته 
است. با این وجود برای یافتن قاطع ترین پاسخ ما باز باید به 
مک لوهان و اسطوره ی نارسیس بازگردیم. مک لوهان به ما 
می گوید که کلمه ی نارسیس از واژه ی یونانی نارسوسیس 

یا کرختی می آید:

اشتباه  دیگر  کسی  با  آب  در  را  خود  بازتاب  جوان  نارسیس 
می گیرد. این تمدید خودش توسط آینه، ادراکش را کرخت 
کرد تا زمانی که سرومکانیسِم )مکانیسم خودکاری که با انرژی 
پایین ، حرکتی مکانیکی با انرژی باالتر بوجود می آورد( تصویر 
تکرار شده یا ادامه یافته ی خودش شد. اکو، پری زیبا کوشید 
تا عشق وی را بدست آورد، اما بیهوده بود. او کرخت بود. او با 

امتداد خود وفق یافته و به سیستمی بسته بدل شده بود.
برای این سولیفسیست )خودگرا( مشکلی در اینجا وجود ندارد: 
از این منظر، یک شخص نمی تواند از چیزی جز محتوای ذهن 
یا آگاهی خود آگاهی داشته باشد _ ذهن همواره یک سیستم 

بسته است.
سه  تصویر  هرگونه  جذب  مجازی،  درمحیط  ما  که  هنگامی   
که  رسد  می  نظر  به  کرده  می شویم،  احاطه  را  ما  که  بعدی 
بدن صرفاً تبدیل به بار )یا » گوشت «( می شود. هرگونه توهِم 
ساختگی که بقدر کفایت، عزم قانع کردن یا حتی گیج کردن 
احساسات را داشته باشد می تواند تمامی توجه ما را تسخیر کند. 
پس ما چرا نباید بکوشیم که دست بکشیم و جابجا شویم؟ اگر 
ادراک، ساخته شده پس دیگر دلیلی برای رجحان » امر واقع « 

وجود ندارد _ »امر واقع « به هیچ وجه وجود ندارد.
ذاتی  »خاصیت  عوض  در  واقعیْت  پذیرفتیم  که  کنیم  فرض 
عصبی«  سیستم  از  آمده  بوجود  ذاتی  »مفهوم  خارج«،  جهان 
باشد. آنگاه مهمترین دلیل برای تشخیص شرایط مؤثِر  هرگونه 
محیِط ساختگی عبارت خواهد بود از : فقدان حسی. فقر نسبی 
به نظر می رسد،  هرگونه تجربه ی مصنوعاً ساخته شده آشکارا 
در خارج  روز  سپری کردن یک  با  قیاس  در  که  زمانی  آنهم 
کرده  مان  احاطه  که  وقایعی  بیکرانی  به  نسبت  ما  توجه  شهر، 

جلب می شود.
رانه ی ماست،  به جاودانگی و سلطه داشتن است که  میل  این 
مان  قدرتگیری که در زندگی روزمره  از سلطه و خود  نوعی 
محیط  برای  پادزهری  موجود،  واقعیِت  می شود.  انکار  اغلب 
ساخته شده ی بیحس کننده نیست. تنها صورت بندی دیگری از 

همان ماده ی مخدر است. 
وعده ی اتصال کامل

می دهد  نشان  مقدس نماست.  یا  مقدسه  شبه  یک   ... نمایش 
رشِد  بطن  در  خودبالنده،  در  شده ي  جدا  تواِن  چیست:  که 
بارآوری تولیدی، از طریق کار برای بازاری همواره گسترده تر 
تقطیع حرکات،  با  تقسیم کار  بی وقفه ی  پاالیش  به وسیله ی  و 
گونه  هر  ماشین آالت.  مستقل  رونِد  سلطه ی  زیر  حرکاتی 
کمونته و شم انتقادی در طول این روند منحل گشته و نیروهایی 
توانستند با جداشدن از خود در آن بزرگ شوند هنوز خود را 

بازنیافته اند.) تز 25 (  
سایبرنتیک ) فرمانش شناسی (، سوژه ی بینارشته ای که نامش را 

به سایبراسپیس می دهد ، در دهه ی 1940 به عنوان علم کنترل و 
ارتباطات در حیوانات و ماشین ابداع شد. براین اساس این علم 
مربوط به جریانی از پیام ها و مسئله ی کنترل این پیام ها به منظور 
خواه  است،  پیچیده  سیستم های  برخی  درست  عملکرد  تأمین 
سیستم  اگر  می افتد  اتفاقی  چه  حال  مصنوعی.  خواه  و  طبیعی 

مورد بحث یک سیستم اجتماعی باشد؟
» اجتماع مجازی «  آخرین، از سری اصطالحات جمع اضداد 
است که برای آشکار کردن صریح ضرورت کامپیوترها به کار 
بازسازی اجتماع توده ای  برای  نیروها را  الظاهر،  میرود و علی 
البته وعده ی  بند رها خواهد کرد.  از  »مردم«  عنوان  به  دگربار 
ما  و  نیست،  سیم کشی شده چیز جدیدی  تماماً  سیاره ی  یک 
لوهان آشنایی  ِ مک  »دهکده ی جهانی«  با داللت ضمنی  همه 
داریم. چیزی که جدید است شدت تب آلوِد این ادعاهاست 
مشارکتی  دموکراسی  آل  ایده  فرم  به  را  ما  کامپیوترها  که 

بازمی گردانند ، » آتن بدون برده ها « یی نو. 
نیست.  شریک  عصرنو  باوری  خوش  این  در  کسی  هر  اما 
صداهای مخالفی حتی مابین دیِجراتی )که به عنوان اندیشمندان 
گفته ی الری  طبق  دارد.  وجود  نیز  اند(  شده  شناخته  دیجیتال 
کیلِو در یک کنفرانس اخیر تی ای دی ) تکنولوژی، سرگرمی 

و طراحی(، تعدادی از شرکت کنندگان:
حتی  یا  است  حقیقی  اجتماعی  اینترنت،  که  بودند  مخالف   ...
اظهار  بورستین   .] دانیل  مؤلف   [ باشد.  نمی تواند  هرگز  اینکه 
جدایمان  یافتن  و  می رساند  هم  به  را  ما  جستجو  که  داشت 
می کند. اینترنت که یافتن را بسیار ساده می کند،عالیق مشترک 

را جایگزین اهداف بلند مدت اشتراکی می سازد.
تغذیه  دلواپسی  نوعی  از  آشکارا   ، شدن  مرتبط  سر  بر  رقابت 

می کند. واقعاً تا کجا ما را پیش خواهد برد؟
رشد سیستم

  هیچ آزادی ای جدا از کنشگری نمی تواند وجود داشته باشد، 
و در چارچوب نمایش کنشگری بکلی مذموم است _ یکی از 
مجرای  در  اجبار  به  واقعی  کنشگرِی  آنکه  حقیقت  این  نتایِج 
تحت  که  آنچه  پس  می شود.  هدایت  نمایش  جهانی  ساختار 
عنوان » آزاد شدن از کار« بدان ارجاع داده می شود، که منظور 
از آن افزایش اوقات فراغت است، نه آزادی درون خود کار 

است و نه درون جهانی که کار بوجودش آورده. ) تز 27 (
چرا گفته می شود که اینترنت در حال حاضر میلیون ها کامپیوتر 
و دهها میلیون استفاده کننده را با آهنگ افزایش 20 درصد در 

ماه پیوند می دهد؟ 
 500 ی  ایده  و  است  قدرت  دانش،  می شود  گفته  که  آنگونه 
کانال بزرگراه اطالعاتی ماشه ی هجوم پول را در عصر اطالعات 
کشیده است. نطق های لیبرالی زیادی در مورد نیاز به دور زدن 
اقتصادهای  دارد.  وندارها وجود  داراها  اطالعاتی  سیستم  یک 

بیکاری  و  تمام وقت کاری مزمن  با  احاطه شده  نقداً  غربی 
مزمن پیش می روند_ دو روی یک سکه ی پسا صنعتی.

جامعه ی نمایش مربوط به تصاویر نیست!
نمایش نه به عنوان انحراف تعمدی جهان بصری و نه محصول 
تکنولوژی انتشار انبوه تصاویر، نمی تواند درک شود. بلکه 
 ) weltanschauung(  به مراتب بهتر به عنوان جهان بینی
ای که به واقعیت پیوسته و به حیطه ی مادی درآمده _  دیده 
می شود ، جهان بینی ای که کاماًل عینیت یافته است.) تز 5 (
یک  ؛  بود  متون  از  جهانی  عمدتاً  اینترنت  اواخر  همین  تا 
نویسنده آن را جایی که مردم در آن رقص   ASCIIِ پایین 
انجام می دهند نامید.) ASCII  ِ پایین به عالمت های اصلی 
در کیبوردهای آمریکایی بر می گردد: حروف اصلی، اعداد 
و نشانه گذاری های اصلِی باالیی و پایینی(. اما شکی وجود 
ندارد که حتی اکنون دردرجه ای روبه فزون، اینترنت و در 
متِن  از  بیش  چیزی  حامل  سایبراسپیس  مظاهر  تمامی  واقع 
خام است. تصاویر، صداها، تصاویر متحرک فشرده، تمامی 
هم  حاال  همین  ویدیویی  سکانس های  و  رادیویی  شوهای 
بنا به  روی شبکه به عنوان فایل های دیجیتالی در دسترسند. 
های  فرم  طریق  از  را  داده  تا  می آید  سایبراسپیس  تعریف، 

فضایی و نه حروف_عددی ارائه کند.
 گرچه این تطور مقتضی بحث من نیست. ادعا هم نمی کنم 
که تجاری کردن روز افزون تهدیِد واقعی است، گرچه همان 
باور  قابل پشیمانی است. من  قدر غیرقابل اجتناب است که 
دارم که موضوع اصلی مسئله ی بازنمایی است _ بخصوص 
ارتباطات بواسطه ی کامپیوتر _ و نه حضور یا غیاب تصاویر 

دیداری.
به طور دقیق تر مسئله مربوط به جسمیت بخشی است.  

... کار نمایش بوجودآاوردن جهانی است که دیگر مستقیماً 
متفاوت  با واسطه های  قرار است  ، که  نیست  درک شدنی 
است.  دیالوگ  مقابل  ی  نقطه     ... شود  دیده  بخصوصی 
هرکجا بازنمودی مستقل هست، نمایش قوانینش را بازسازی 

می کند.) تز 18 ( 
این مربوط به سرمایه ست،احمق!

نمایش مجموعه ای از تصاویر نیست؛ بلکه رابطه ای اجتماعی 
است بین مردم بواسطه ی تصاویر.) تز 4 (

جعِل  مورد  در  نیست.  تصاویر  به  مربوط  نمایش  جامعه ی 
فقدان و دستکارِی میل است. در مورد جدا و منزوی کردن 

است.
سر  کس  هیچ  تقریباً  که  است  تکنولوژی  از  بخشی  تلفن 
کردن بدون آن را انتخاب نمی کند. تلفن » ارتباط « را تسهیل 
در  را  متروپلی  مرکز  هر  در  تلفنی  تبلیغات سکس  می کند. 
نظر بگیرید. تمامی این فروشندگان و خریداران به دنبال چه 
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هستند؟ در عالقه ی چه کسی این ارکستر چرخه ی میل، کار 
و اعتبار می نوازد؟

فرایند  و  کند  می  مستحکم  را  تکنولوژی  های  پایه  انزوا 
تکنیکی در پاسخ انزوا می آفریند؛ تمامی اجناسی که توسط 
نظام نمایشی پیشنهاد می شوند، از ماشین گرفته تا تلویزیون، 
توأمان به عنوان سالح هایی در خدمت نظام عمل می کنند، 
هنگامی که سعی در تشدید انزوای » انبوه تنهایان « دارد.)تز 

) 28
اقتصاد خودمختار است

پایه ی  بر  اقتصادی  طبیعتاً  است.  اقتصاد  پرتره ی  نمایش، 
پرتره  این  می کند.  خلق  دیجیتال  پرتره ای  اطالعات 
سایبراسپیس است. نمایش سرمایه ای است که انباشت شده 

تا جایی که تبدیل به تصویر شده.) تز 34 (
اسطوره ی تکنولوژی بیطرف

 » جمعی  رسانه های   « آن  محدود  معنای  در   _ نمایش  اگر 
نظر گرفته شود  نمود سطحی آن است در  که کوبنده ترین 
_ در زمان هایی به نظر می رسد که جامعه را در شکل یک 
کاربرد ابزاری صرف مورد هجوم قرار می دهد، اما باید به 
خاطر سپرد که این کاربرد ابزاری اصاًل چیز خنثایی نیست، 
و نیز آنکه به دقت پاسخگوی نیازهای پویای درونی نمایش 

هست. )تز 24 (
دیجیتال،  تکنولوژی  درمورد  اشتیاق ها  همه ی  ریشه ی  در 
پتانسیِل به ظاهر نامحدود آن برای انتزاع وجود دارد. اینکه 
هر چیزی ممکن است کد گذاری و بطور نمادین به هر چیز 

دیگری در فضای دیجیتال نگاشته شود کامپیوتر را به پرنخوت 
ترین و جالب ترین اختراع تاکنون درک شده بدل ساخته.

کامپیوتر لوح سفید روزهای نوین را ارائه می دهد؛ هنگامی که 
خودراه اندازی )بوت( می شود  بایست خود را به تنهایی ارتقا 
بخشد. برون داد آن صرفاً به همان خوبی یا بدی داده ای است 
که بدان داده می شود: مثلی مشهور است که می گوید آشغال 
وارد شود، آشغال خارج می شود. این انعطاف مهیب بال انقطاع 

این تصور را که ابزاری بیطرف است تقویت می کند.
جری مندر به دقت اسطوره ی بیطرف تکنولوژی را در کتابش 
تحت عنوان چهار استدالل در راستای حذف تلویزیون بر می 
از آنجایی  نهاده شده اند.  بنا  تاریخی  به طور  چیند. دالیل وی 
که دغدغه ی وی اصوالً تلویزیون و جنبه هایی از آن است که 
» اصالح ناپذیرند «، تفکراتش در مورد تکنولوژی در حیطه ی 
نگاهی  متن  این  دنباله ی  در  دارند.  کاربرد  تلویزیون  و  رادیو 
همزیستی  روابط  توی  در  تو  شبکه ی  به  می اندازیم  اجمالی 
به  را  مشخصی  اجتماعی  فرم های  ناپذیری  رهایی  بطور  که 

تکنولوژی های بخصوصی گره می زند:
اگر دستگاه های انرژی هسته ای را بپذیریم، نخبگان تکنولوژیکی 
_علمی _ صنعتی _ را نیز پذیرفته ایم. بدون اینکه این انسان ها 
بر سر کار باشند شما نمی توانستید انرژی هسته ای داشته باشید. 
من و شما اگر با چند نفر از دوستانمان جمع شویم نمی توانستیم 
از انرزی هسته ای بهره ای ببریم. نمی توانستیم چنان دستگاهی 
بسازیم ، نه می توانستیم از برون دادش استفاده ی شخصی ببریم 
و نه تولیدات زباله های هسته ای راکه هزاران سال برای زندگی 

خطرناک باقی می مانند، اداره یا ذخیره کنیم. زباله ها در عوض 
تعیین می کنند که جوامع آینده  توانایی تکنولوژیکی  را برای 
حل مسائل و توانایی نظامی  را برای محافظت از زباله ها فراهم 
آورند. پس وجود تکنولوژی بسیاری از وجوه جامعه را تعیین 

می کند.
سایبراسپیس در خدمت خودش است نه ما

چهره ی  بر  نقابی  می دارد  اعالنش  نمایش  که  یکپارچگی ای 
یکپارچگی  ای که  اختالف طبقاتی  زند؛  اختالف طبقاتی می 
شیوه ی تولید سرمایه داری برپایه ی آن ساخته شده. آنچه که 
آنها  نماید هم آن،  می  مشارکت  به  مجبور  را  کنندگان  تولید 
را از آن تولیدات جدا می سازد. آنچه که انسان ها را فارغ از 
محدودیت های محلی و ملی گرد هم می آورد همان چیزی 
به سوی  را  ما  که  کند.آنچه  می  جدا  هم  از  را  آنها  که  است 
عقالنیتی بیشتر سوق می دهد همان است که عقالنیت استثمار و 
سرکوب سلسله مراتبی را می پرورد.  آنچه که قدرت انتزاعی 
جامعه را بر می سازد ، هم آن عدم آزادی انضمامی اش را خلق 

می کند. ) تز 72(
مشخص،  اجتماعِی  نظاِم  تکنولوژیکی  خلف  فرزند  عنوان  به 
پرورش  و  بازتولید  جز  کند  کمکی  نمی تواند  سایبراسپیس 
جامعه ای که ان را خلق کرده است. تنها انقالبی که ارتباطات 
در  که  است  انقالبی  شد  خواهند  بانی اش  کامپیوتر  بواسطه ی 
چه  هر  مؤثر  طور  به  خودشان  سرمایه داری،  و  کامپیوتر  آن 
آزادیخواهانه ای می توانند درون  بیشتر شکوفا شوند.گرایشات 
سایبراسپیس وجود داشته باشند )مسلماً هر چه بیشتر بهتر(، اما 

سرانجام نمی تواند به آزادِی بنیادین منجر شود. برای اینکار 
ابتدا باید در پرده برداری از خود موفق شود. اما این امر هیچ 

گاه رخ نخواهد داد.
ابزار ارباب هیچ گاه خانه ی ارباب را عریان نخواهد ساخت.

لرد آدره
حماقِت من

حماقِت اشتباه گرفتن یک پارادوکس با یک کشف، یک 
کنایه با یک اثبات، سیلی از لفاظی با ظهور حقایق اساسی و 

خود با معجزه، جزء ذاتی ماست. )پاول والری(
گیران  معرکه  اغراق های  از  برخی  با  بتواند  مقاله  این  شاید 
هر  یا  الکترونیکی   ( را  سایبراسپیس که جوهرشان  به  معتاد 
طور دیگری ( در خدمت چیزی که وعده ی همه چیز را به 
همه کس داده بکار می گیرند و تقصیر عدم تحویِل به موقع 
را بر گردن پایه های تکنیکی و محاسبه ای می اندازد، مقابله 

کند.
ابزاری  ضرورت نقدی از تکنولوژی که بر پایه ی عقالنیت 
نباشد و نه نقدی که از دغدغه های معرفت شناختی یا روحی 
سرچشمه گیرد، وجود  دارد: چگونه ما از آنچه که ادعای 
دانستنش را داریم آگاهیم؟ وچرا به برخی ایده های مشخص 
ایمان داریم؟ در کنار خوش بینی دلپذیر مارشال مک لوهان 
که  باشند  صداهایی  باید  بودریار  ژان  مستانه ی  نیهیلیسم  و 
 ، کانال   500 کر  مقابل  در  ایستادن  برای  کافی  اندازه ی  به 

ناهنجار باشند.
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با سئوالی متأخر آغاز می کنیم که پرسیدن اش فوریت سیاسی 
دارد: آیا سایبراسپیس را می توان در خدمت تولید/تجهیز نوعی 
این  به  احتمالی  پاسخ  برای  داد؟  قرار  سیاسی  سوبژکتیویته ی 
باید حاشیه  باید اندکی از خود پرسش فاصله بگیریم،  پرسش 

برویم:
مدتهاست می دانیم که در بیش از یک جهان زندگی می کنیم؛ 
این، در حقیقت، بن انگاره ی اصلی ما است: نه »یک« جهان که 
جها ن های »بسیار« ی وجود دارد. البته تا آنجا که به تاریخ تفکر 
مربوط می شود همواره ستیزه ای آشتی ناپذیر در میان بوده میان 
قائالن به یک جهان و باورمندان به بیش از یک جهان. بنابراین 
هنوز  و  همواره  بن انگاره  این  خود  که  ماند  خواهد  مدنظرمان 
اختصار  به  را  بحث مان  باشیم  مجبور  اگر  است.  مناقشه  محل 
ببریم ناگزیریم محض یادآوري هم که شده بگوییم در  پیش 
با سه روي آورد هستي شناسیک متفاوت  از ”جهان“)ها(  بحث 
سروکار داریم که مبتني اند بر: یگانگي، دوگانگي یا چندگانگِي 
جهان)ها(. به مصادیق اشاره کنیم تا قضیه جا بیفتد: فلسفه هاي 
مونیستي یا وحدت باور تنها به وجود یک جهان باور دارند؛ جهان 
خدا، جهان انسان، جهان ماده، جهان نیرو. از فلسفه هاي مدرن 
متأخر نیز مواضع یورگن هابرماس و آلن بدیو، البته هر یک به 
طریقي سراپا متفاوت و حتي معارض با دیگري، بر ”ضرورت“ 
به  را  دوگانه انگاري ها  مي گذارند.  دست  جهان  یک بودگي 
 vita activa/vita contemplativa مي شناسیم:  خوبي 
افالطون،  در  وانموده ها  عالم  فراز  بر  مُثُل  عالم  یونانیان،  نزد 
ابراهیمي،  ادیان  در  ناسوتي  حیطه ي  برابر  در  الهوتي  ساحت 
جداشدن قلمرو ذهن از قلمرو بدن در دکارت، جهان نومنال و 
جهان فنومنال در کانت، جهان امرواقع و جهان زبان/بازنمایي 
در فلسفه ی علم و فلسفه ی زبان، و خود تمایز جهان واقعي و 
جهان/واقعیت مجازي در مباحث ناظر بر سایبراسپیس. در این 
از دل  و  است  اخیرتر  نسبت  به  ایده ي چندگانگي جهان  میان 
نقد   )2 و  دیگري)ها(/تفاوت)ها(،  با  ”واقعي“  مواجهه ي   )1
درونماندگار ایده ي کلیت¬ سازی و تمامیت دهی ظهور کرد. 
کل فلسفه هاي پسامدرنیستي و پسارئالیستي به نوعي در جهت 
تکه پاره کردن ”جهان“ و تقسیم آن به جهان ”ها“ عمل کرده اند: 
به کثرت ها و  شکافتن ”یک“ )کاذب/توتالیتر( و تجزیه ي آن 
چندگانگي هاي برسازنده اش. با این تفاصیل ذیل هستی شناسی 
»منطق جهان ها«  از چیزی چون  بس گانه سازی جهان  بر  مبتنی 
سر در می آوریم: منطق متفاوت هر جهان چیست و این منطق 
از جهان های دیگر جدا می کند؟  چگونه جهان متبوع خود را 
به  جهان ها  درونی  منطق  تفاوت  بر  مبتنی  جداسازی  همین  اما 
است،  انجامیده  یکدیگر  با  آنها  قیاس ناپذیری  چون  چیزی 
اتصال  ارتباط،  امکاِن  هرگونه  فاقِد  ریشه اِی  تفاوت های  به 
بسیارگونگی  ایده ی  که  است  درست  بنابراین  اشتراک.  و 
جهان)ها( به فضای آزادی تفاوت ها و دیگری ها مجال می دهد 

اما همزمان، از رهگذر بیشینه سازی خود این دیگربودگی و 
تفاوت، نفس ارتباط پذیری را قطع می کند و به چیزی چون 
»مجمع الجزایر گفتمانی« راه می برد، به جهان های بی ارتباط، 
در-خود-محصور و خودبسنده که به موازات هم، به معنای 
دقیق کلمه، وجود دارند و بی هیچ نیروگذاری، اثربخشی و 

اثرپذیری ای از کنار یکدیگر عبور می کنند.       
روشن است هر یک از این هستي شناسي ها را که اختیار کنیم 
تکلیف بحث مان دیگر مي شود. ما اما بحث خود را، چنانکه 
گفتیم، با تصدیق مفاد و مقدمات هستی شناسی نوع سوم، یعنی 
اما مستلزم  این  ادامه می دهیم.  به چندگانگی جهان ها،  باور 
تعبیر  به  نیست.  این هستی شناسی  نتایج  به اصطالح  پذیرش 
»بسیار«ی  نه »یک« جهان که جهان های  روشن تر، بی گمان 
وجود دارد اما این ُحکم به هیچ وجه معادل ارتباط/اتصال/
برعکس؛  کاماًل  اتفاقاً  نیست،  این جهان ها  اشتراک ناپذیری 
تنها در صورتی می توان از اشتراک/اتصال/ارتباط پذیری ها 
سخن گفت که جهان، پیشتر، تکه پاره یا بس گانه شده باشد، 
از اینجاست که سخن گفتن از ارتباط یابی ها  بنابراین اساساً 
یا اشتراک پذیری ها به واقع معنادار می شود. با این اوصاف 
ما به محض تصدیق چندگانگی تفاوت سازانه و تقلیل ناپذیر 
بسیارگانه  جهان های  این  احتمالی  اتصال  نقاط  از  جهان ها 
می روند،  فرو  هم  در  جهان ها چگونه  این  اینکه  می پرسیم، 
هم  به  می خودند،  گره  هم  به  می دهند،  ادامه  را  همدیگر 
اثر  هم  بر  می رسند،  اشتراک  به  هم  با  می شوند،  مرتبط 

می کنند و با یکدیگر در نسبت قرار می گیرند. 
حال بیایید با توجه به این نکات پرسش ابتدایی مان را باری 
خدمت  در  می توان  را  سایبراسپیس  آیا  کنیم:  مطرح  دیگر 
به  داد؟  قرار  سیاسی  سوبژکتیویته ی  نوعی  تولید/تجهیز 
امکان/ناممکنی  از  است  پرسشی  اساساً  پرسش  این  گمانم 
فضا- دو  واقع  در  یا  جهان  دو  متصل شدگی  و  ارتباط یابی 
زمان متفاوت: آیا می توان جهان تن زدوده ی سایبراسپیس را 
طرح  زد؟  گره  سیاسی  سوبژکتیویته ی  یافته ی  تن  جهان  به 
اینگونه ی مسئله در واقع تالشی است برای اجتناب از رواج 
بی ارتباط  فضا-زمان  یا  دو جهان  با  که  منفعالنه  تصور  این 
سروکار داریم که هر یک اقتضائات خاص خودش را دارد 
و از منطق خاص خودش پیروی می کند. حال آنکه همه ی 
مسئله بر سر آن است که این دو جهان کجا و چگونه با هم 
نسبت پیدا می کنند، کجا و چگونه همدیگر را ادامه می دهند 
می یابند.  ارتباط  هم  با  چگونه  و  کجا  می کنند،  تقویت  و 
هستی شناسیک-  حیث  از  مذکور  پرسش  پاسخ  بنابراین 
منطقی بی تردید مثبت است. اینکه از حیث سیاسی- تجربی 
اتفاق می افتد،  چگونه، در چه شرایطی و در چه مختصاتی 
و اینکه آیا اصاًل اتفاق می افتد یا نه، به »تحلیل مشخص از 

شرایط مشخص« نیاز دارد.    
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به  و  کندکردن  فرایند  نوعی  باید  فلسفه 
تاخیرانداختن را پیشنهاد کند؛ 

در  که  سازد  برپا  تفکر  برای  زمانی  باید 
به  بتواند  سرعت  افزایش  فرمان  برابر 

زمانی خاص خود قوام بخشد. 
البال  فارغ  مستلزم  شورش  امروزه  زیرا 

بودن است و نه سرعت. 
... فکر نمی کنم چیزی بتواند در برابر بی 
مغشوش  های  شرح  و  تصویرها  انسجامی 

رسانه ها بایستد 
و  حقیقت  یک  صبورانه  جستجوی  مگر 

شاید چندتایی ...
آلن بدیو 

مردی تعریف می کند که برای شکار شیر رفته بوده به بیابانی که 
نه درختی داشت و نه سنگی. یکباره شیری به او حمله می کند . 
او می گریزد و شیر به دنبالش. او گریزان و شیر در پی اش. مرد 
چنین ادامه می دهد؛ تا اینکه باالخره رفتم باالی یک درخت. 
مخاطِب مرد می پرسد: ولی تو که گفتی هیچ درخت و سنگی 
 ، می کردم  چه  ولی  می دانم!  می دهد:  جواب  مرد  نبود؟  آنجا 

مجبور بودم! 
این لطیفه همیشه در درون خود دارای چیزی اندیشگون بوده؛ 
دو  مواجهه   – می کند  عنوان  بدیو  که  گونه  همان   – که  چرا 
گفتمان، دو مساله و دو چیزی است که هیچ قدرمشترکی باهم 
فهمید؛  نخواهند  را  همدیگر  هیچگاه  که  پدیده  دو  ندارند، 
انتخاِب یک  امِر محافظه کار اجتماعی و  واقعیت و مجاز ) = 

ناممکن (. 
زندگی  نجات  برای  اما  ندارد.  واقعیت وجود  هیچ درختی در 
و  مرگ  دربرابر  مقاومت  برای  اما  کرد؟  باید  چه  خنده،  و 
جایی  همان  این  لکان  زعم  به  آیا  و  کرد؛  باید  چه  خمودگی 
 ( خدا  به  آدمی  ناخودآگاه  اعتقاد  از  جدید  قرائتی  که  نیست 
به مثابه آخرین نیروی امیدبخش؛ یاد حرف شوپنهاور می افتم 
که گفته بود: خدا با ناامیدی هم آغوش است( و میرایی ظهور 
که  است  تصویرپردازی/وانمودگی  و  خیال  قدرت  کند؟  می 
بشر را به زندگی باز می گرداند. و آیا همین قدرت وانمودگی 
نیست که در طول دوره های مختلف تاریخی ، تاویلی درخور 
مختصات تاریخی )سطح دانش ، ابزارتولید و روابط قدرت(، 
آیا  هنر؛  و  فلسفه  علم،  دین،  اسطوره،  می دهد؟  بروز  خود  از 
همان تصویرهایی نیستند که آدمی برساخت تا توسط آن، هم به 

زندگی خویش ادامه دهد )و در مقابل مرگ مقاومت کند( 
و نیز، به توسط میانجی گری آن ) آیا این درخِت مجازی در 
کناره  قدرت  که  نیست  کالوینویی  درخت  همان  باال،  متن 
گیری، توقف و تفکر را ممکن می سازد؟! ( به کناره گیری، 
به  بشر  تاریخ-مند  ذهن  پاسخ های  بپردازد؛  تفکر  و  توقف 
رانه  و  مرگ/خشونت  رانه  دیالکتیک  بنیادین اش؛  امیال 

زندگی/آفرینندگی. 
فلسفی تریِن  امروز  جهان  اتفاقاً  که  می گوید  ژیژک 
فلسفی  چالش های  و  پرسش ها  که  چرا  دوران هاست؛ 
پر  اتاق  در  فقط  نه  و   – آدم ها  همه ی  روزمره  زندگی  در 
دارد؛  انضمامی  و  ناگزیر  حضوری  فیلسوفان-   کتاِب  از 
تمثیلی،  نه  و  واقعی  شکلی  به  را  آدمی   ، شبیه سازی  دنیای 
نیروی  تنها  آیا    ( خدا  تعریف  درباره ی  پرسش هایی  با 
او  )آیا  انسان  تعریف  خداست؟(،  فقط   ، انسان  آفرینشگر 
 ( اخالق  ؟(،  دارد  ثابت  ماهیتی  که  است  طبیعی  موجودی 
اخالق انسانهای شبیه سازی شده جدید چگونه خواهد بود و 
چه رابطه ای با انسانهای قدیمی خواهند داشت ؟ ( و... روبه 
مفاهیمی  قدیمی  تعاریف  مجازی،  دنیای  است.  کرده  رو 
مانند زمان، مکان، بدن و درد-لذت را در معرض فروپاشی 

قرار داده است... 

تاریخ بشر همچون تاریخ گسست از شباهت و این-
همانی      

واقع-بودگی آن رویداد یا پدیده ای که »سایبر اسپیس« اش 
می نامیم )؛فضای مجازی( چیزی است و رویدادی است بیشتر 
پوشش اش  »سایبراسپیس«  کلمه/نماد  آنچه  از  چندگانه تر  و 
بنیامینی-  سبک  به   – ابتدا  همین  از  بایستی  پس  می دهد. 
بپذیریم و مُعتِرف باشیم که مجاز و مجازی-سازی پدیده ی 
ذاتی سوژه است، زبان اش و زندگی زمینی اش؛ انسان از خدا 
جدا می شود، و کلمه از شیء؛ گسست و شکست آغازین 
شکل می گیرد؛ و به قول ژیژک همین گسست و خروج از 
زهدان بهشتی است که سوژه را به مثابه ی موجودی سخنگو 

و فکرورز شکل می دهد. 
و  است  مه گون  و  بی شکل  پدیده،  یا  رویداد  این  امرواقع 
انتزاع مفهوم برکشیده می شود ، شکل-مند شده  به  همینکه 
 ( برچسباندن کلمه  بیانی دیگر  به  و وارد گفتمان می شود. 
انِگ ( سایبراسپیس بر آن رویداد یا پدیده مشروط/محدود 
گفتمانی  اندیش؛  دوگانه  است  گفتمانی  در  اندیشه  کردن 
که باالخره از دستگاه فکری افالتون گذر می کند. و همین 
سیاست  و  اخالق  از  خاصی  شکل  که  است  گفتمان  و  نام 
است،  مجازی=غیرواقعی  آنچه  هر  کند؛  می  تعریف  نیز  را 
نباید  پدیده ای  چنین  و  است،  غیراخالقی  پس  است  دروغ 
در افالتون-شهر وجود داشته باشد؛ شهر، شهِر حقیقت ها ، 
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ایده ها و شباهت هاست . 
–یا الاقل من نمی توانم– وقتی در مورد »مجاز«  نمی توان 
فقط  و  فقط  زبان،  نگفت.  چیزی  زبان  از  می شود،  فکر 
و  دروغ-پردازندگی  به  که  دارد  حقیقت  به  رو  هنگام  آن 
مجاز-بنیادی خویش اعتراف می کند . زبان، برخالف آنچه 
دانِش تمیز زبانشناسی می گوید ، ابزاری برای انتقال و حتا 
کشِف واقعیت نیست، بلکه سوژه بر اساس منفعت خویش، 
قصد جوِر دیگرنمایاندن را دارد؛ یعنی نه داللت بازنمایانه 
که وانمایی. و بدین ترتیب هر سخنی )هر شکل در مفهوم 
در سطح کالن  فقط  نه  –و  هر سطحی  در   ، اش(   زیملی 
ایدئولوژیک است برای جوِر دیگر جلوه  سیاسی– سخنی 
به  مدام  که  مادری  واقعیت.  شکاف های  پوشاندن  و  دادن 
فرزندنش می گوید دوستت دارم، قدرت خویش را نمایانگر 
می سازد: من نیز می توانم دوست داشته باشم، که من یک 
داشتن  دوست  ابژه ي  را  دیگری  توانم  می  و  مهربانم  مادر 
خویش قرار دهم. او شکاف های هستی شناختی خود را بدین 
وسیله روکش می کند )و چنین است که حقیقت با قدرت/

سیاست رابطه می یابد؛ واعظان و حاکمان همیشه از جایگاه 
در  فیلسوف  حالیکه  در  می گویند  سخن  دانا  معصوِم  یک 
بی-جایگاهی یک مطروِد معترف به جهالت(. و مگر همین 
سمت  به  کشاند  را  بالنشو  موریش  که  نبود  زبان  خاصیت 
اینکه بیان کند ادبیات ناب ترین شکِل زبان است؛ چرا که 
را  خویش  مجاز-بنیادی  و  دروغ-پردازندگی  پیشا-پیش 
آغازین«  پذیرش همین »شکست  از طریق  اتفاقاً  و  پذیرفته 
است که توانسته موجود شود، ادبیات باشد. ادبیات به عنوان 
دروغی که حقیقتها از طریق آن بیان می شوند. آیا فضای 
مجازی و محصوالت وابسته به آن، ادبیات تاریخ امروزاند؟ 
مجاز چگونه شکل می گیرد؟ آیا واقعیت و مجاز مانند تمامی 
دوگانگی های دیگر، دو قطب مخالف و مقابل یک دستگاه 
دو-انگاراند یا در هر یک رگه هایی از دیگر نیز وجود دارد؛ 
در  چنانکه  مردانگی.  زن،  در  و  زنانگی  مرد،  در  که  چنان 
زندگی، مرگ نفس می کشد و در مرگ، زندگی. پس این 
اتفاقاً موجبات  بیرونی است که  شکاف در واقعیت قبلی و 
ظهور دنیای مجازی را فراهم می آورد. پس، بدین ترتیب 
خوِد واقعیت، خط خورده، نامنسجم و شکاف خورده است. 
در همین شکاف هاست که تفکر، کنش و نقد مجال ظهور 

می یابند.
نیز  امرمجازی  نیست،  واقعیت  شامل  فقط  خوردگی  خط 
پتانسیل  که  نیست  شکاف  همین  آیا  است.  انشقاق-یافته 
حضور صداهای دیگر را در دنیای کنونی )مجازی+واقعی( 
فراهم می آورد تا نیرویی پراکنده-ساز و تفاوت-آفرین در 
تسخیر  این،  آیا  باشد؛  همسان-ساز  و  کنترل-شده  فضای 
که  است  این  مساله  ژیژک  قول  به  نیست؟   موقعیت  یک 

چطور پدیداری مانند دنیای مجازی از دل واقعیت واقعی بیرون 
می زند. 

آیا همیشه در طول تاریخ، پس از ساخته شدن شکل جدیدی 
این  آیند(،  می  وانمودگی  کار  به  که  ابزارهایی  آن   ( ابزار  از 
سوال و مساله ي اسطوره ای تکرار نشده که؛ با رایج شدن این 
داد؛  از دست خواهیم  را  زندگی  اصالت(    =  ( واقعیت  ابزار، 
با آن چه کنیم؟ یکی با آغوش باز می پذیردش و دیگری به 
سوگ واقعیت از دست رفته می نشیند. اما آیا نگاهی ورای این 

دوسویگی امکان ندارد؟ 

لطفا روی z!zek کلیک کنید :
هستی  بود.  معنا  و  واقعیت  رفتن  دست  از  به  معتقد  بودریار 
وانمودگی و شبیه سازی می دانست. هستی ای  را هستی  امروز 
را  معنا و مرجعی  از واقعیت خویش کنده شده و بی آنکه  که 
حمل کند در فضا معلق است. بودریار این وضعیت را نیهیلیسم 
جدید می نامید. گویی او یک اصل، یک خاستگاه برای دنیای 

مجازی پیش فرض می گرفت؛ امرواقعی )امرواقعی او امرواقِع 
لکانی نیست( . 

نبود  معقتد  پیشینی ای  واقعیت  هیچ  به  دلوز  دیگر،  سوی  از 
بالقوه-بالفعل  که  می دانست  وانموده ای  را  واقعیتها  همه  و 
است. واقعیت جدید، ظهور بالقوه های واقعیت قبلی است و 
نه تصویری/سایه ای از آن. هر موجودی، وانموده ای است 
بی آنکه به یک اصل یا خاستگاهِ بنیادیِن مشابهت ساز، نیاز 
می تواند  واقعیت  اساساً  مگر  می پرسید  دلوز  باشد.   داشته 
وجود داشته باشد؟ و پاسخی صریح به آن می داد؛ واقعیت 

وجود ندارد. 
در این میان ژیژک چه می گوید؟  به نظر او نباید از دریافت 
نتایج بسیار ریشه ای ترسید. از یک سو ایده ي بسیار قدیمی 
انسان گرایانه وجود دارد که هر اتفاقی بیفتد شکل خاصی 
شکلی  به  دیدگاه  این  شود...  حفظ  باید  انسانی  شان  از 
انسانیت  از  بنیادین  تصوری  که  می کند  فرض  جزمی 

علمی-تکنولوژیک  دگرگونی های  این  تمام  درکنار 
فکر  که  عده ای  آن  دیگر  سوی  از  و  دارد.  وجود 

می کنند ساختاری پدرساالرانه تاکنون به ما تحمیل 
آزادی  ژنتیک،  تکنولوژی  و  است  می شده 

اما  است.  کرده  ارزانی  ما  به  را  نوینی 
آنچه قابل حدس زدن است، این است 
تغییر  او  رفتارهای  و  انسان  معنای  که 
اینها  می گوید:  ژیژک  کرد.  خواهند 
همگی بستگی به آن شکل جدیدی 
دارد که امکان ناپذیری امرواقعی به 

خود می گیرد. 
فوق در  تحلیل های  1- همه  )البته 

که  معتبراند  آنجا  تا  مجازی  دنیای  و  مجازی  فضای  با  ارتباط 
واقعاً  دنیای مجازی،   آیا  اما  بدانیم؛  وانموده  را  دنیای مجازی 
این  از  پیچیده تر  بسیار  مساله  و   -2- است؟  وانموده  تماماً  و 

حرفهاست!( 

نمود و وانموده: 
 اندیشیدن فقط توسط آفرینش و کاربرد مفهوم ممکن است. 
آیا مفاهیمی چون واقعیت و مجاز، قدرت کافی برای تحلیل و 
درک مساله پیش رو، در اختیار می گذارند؟ یک نمونه از در 
اختیار داشتن مفاهیم کافی، تمایزی است که ژیژک بین نمود 
)appearance(  و وانموده   )simulacrum( قائل می شود 
نمود و  نه غیاب واقعیت که غیاب  را  . ژیژک فضای مجازی 
آشکارگی می داند. آشکارگی حضور تجربی و تصادفی یک 
امرمعنوی، یک امِر دیگر، از خالل آن فرامی تابد )مانند تحویل 
یک چهره مهربان و متبسم از سوی پدر به پرسش فرزند درباره 
شکل خدا(.  نمود و آشکارگی، امری سمبولیک و وانمودگی 
امری خیالین ) توهمی ( است. این امرنمادین است که فرومی 
پاشد و بدین ترتیب تشخیص امرواقع و امر 
خیالی ناممکن می شود . )تصویر، تِن 
امرواقع را می پوشاند؛ تِن چندگانه 

و شکاف خورده اش را (. 

)the real(ismبه جای ) The real (ism
بدون  نمی تواند  تحلیلی  هیچ  دیگر  اکنون  می رسد  نظر  به 
رویکردهای روانکاوانه، و وارد ساختن امرروانی/درونی به 
درون شکاف های امر اجتماعی، امرسیاسی و امرعمومی، به 
درکی واقعی دست پیدا کند. روانکاوی، آغاز پایان سوژه 
فلسفی ای بود که مرد بود و استانداردساز. روانکاوی دست 
اخالق، علم و سیاست را رو کرد که با چه سازوکاری بشر 
را قلمروبندی می کنند. میل )به ویژه میل جنسی( چگونه با 
فضیلت ارتباط می یابد،  چگونه به قله دانش و هنر صعود 
می کند و چگونه حاکمان را قادر می سازد تا بدون خشونتی 
آشکار، آدمی را شکنجه دهند و به قول رایش از صحنه ي 
عقالنی-شده  و  محترمانه  کاماًل  شکلی  به  اجتماع-سازی 

حذف کنند. 
بیراهگی  به  را  مجاز  و  واقعیت  پیرامون  اندیشیدن  آنچه 
نوشتن  و  کردن  صحبت  در  سعی  می کشاند،  بیهودگی  و 
تن  اندیشیده شدن،  و  نوشته شدن  از  است که  درباره چیزی 
امرواقعی  امرواقع. آنچه واقعیت و  باز می زند و می گریزد؛ 
نامیده می شود و عده ای نگرانش هستند و عده ای نا-موجود 
نمادینه- به  تن  که  است  لکانی  امرواقع  همان  می دانندش، 

بشر  و  هست  زمین  )تا  داد  نخواهد  و  است  نداده  شدگی 
هست(. 

محافظه  )و  هابرماس  از  پیروی  به  باید  آیا  کرد؟  باید  چه 
از  آدمی  استفاده  و  جدید  علوم  پیشرفت  مانع  کاران(، 
هابرماس در   ( و... شویم؟  موبایل و شبیه سازی  و  اینترنت 
همایشی از خطر فروپاشی اخالق و آزادی درنتیجه پیشرفت 
شبیه سازی گفته بود و اینکه بایستی مانع پیشرفت شبیه سازِی 
انسان شد؛ برای اینکه رستگار شوید الزم نیست زیاد بدانید؛ 
به آن درخت نزدیک نشوید تا آزادی بهشتی تان را از دست 
ندهید!( ... یا نه، به شکلی دلوزگرایانه به تکریم و توسعه ي 
بالقوه های  و  وانمودگی  تجلی  که  )چرا  شویم  مومن  آن 
و  شناور  موجودات  به  انسانهای  آن  در  و  است،  زندگی 
سیالی تبدیل می شوند که می توانند به طرزی نامحدود دچار 
» شدن « شوند، جامعه ای شبه کمونیستی. و آیا این شکلی از 
ایدئالیسم گنوسی نیست؟ و آیا این همان کارکرد ایدئولوژی 
نیست که می خواهد شکاف ها را بپوشاند و انسانها را به قول 
میشل بن سایق دچار این فراموشی کند که مگر چیزی به نام 
» مبارزه« ، »انقالب« و »واقعیت« وجود دارد؟(  این دو نگاه 
در ژیژک به هم می رسند و در عبور از خالل ماشین فکری 
تلفیق  در  فقط  نه  یابند؛  می  واالیش  دیگر  نگرشی  به  او، 
آلمانی  ایدئالیسم  افزودن  با  بلکه  روانکاوی  و  مارکسیسم 
)والبته ؛ هگل(  به آن. و این مفهوم امرواقع است که قدرت 
دراختیار  را  امروز  جهان  مسائل  درباره  فلسفیدن  و  تحلیل 
می گذارد و نه واقعیِت افالتونی، نه امرواقعی بودریاری و نه 
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 the  وانموده )نا-واقعیت( دلوزی؛ چرخش از واقع-گرایی
 The امرواقع-گرایی  به  مارکسیستی  انتقادی   )real(ism

real (ism  ( ژیژکی. 
قبلی  مفاهیم  همه  بازتعریف  در  مساله  چیست؟  مساله  پس 
آزادی،  زندگی،   انسان،  خدا،  است؛  جدید  مختصات  در 

عدالت، انقالب، تعهد، عمل و مرگ. 

از تنش میان امرمجازی و امرواقع ، لذت ببرید: 
در موقعیت کنونی نمی توان اندیشید مگر به یاری امرمجازی. 
و حتا نمی توان به رهایی فکر کرد، مگر به یاری امرمجازی. 

هر جا خطری هست، نجات هم همانجاست. 
دنیای  درباب  است  فیلمی   WALL-E انیمیشنی  فیلم 
مجازی؛ دنیای مجازی درباره دنیای مجازی سخن می گوید. 
افالتون به وسیله » نوشتن«، » نوشتن« را در تقابل با »گفتن«، 
غیراصیل و بدلی خوانده بود. معضل نوشتن، با نوشتن مورد 
به روی  تاخوردگی  است)خوداندیشی،  قرار گرفته  بررسی 
دنیای  درباره  فیلم  این  در  که  است  اتفاق  همین  و  خود(. 

مجازی می افتد. 
دلیِل  به  زمین  که  می کند  روایت  را  عصری  داستاِن   ، فیلم 
و  شده  تبدیل  بزرگ  زباله دان  یک  به  مصرف  در  افراط 
تمیزنمودن  برای  را  روباتهایی  ای  وال  بزرگ  شرکت 
زمین کارگذاشته اند و البته، شکل دیگری از زندگی را در 
زندگی ای که  فراهم آورده اند؛  برای آدمها  دیگر  سیاره ای 
ارضا همه میل ها بدون نیاز به حرکت و بدن، و توسط دستور 
پیشرفته، در سریعترین زمان  تکنولوژی های  به توسط  دادن 
ممکن است )تحقق خدا؛ خدا می گفت شو، پس می شد!(. 
و  نشسته اند  راحت  صندلی چرخ دار  یک  روی  بر  آدمهای 
مانیتورهایی در مقابل آنها است که برایشان فیلم و تبلیغات 
پخش می کند؛ آدمهایی که از فرط پرخوری و بی حرکتی، 
لَش« می گوییم.  »تِن  بدان  به آن چیزی شده اند که  تبدیل 
زمین  روی  بر  هم  را   EVE نام  به  جستجوگرهایی  البته 
فرستاده اند تا اگر نشانی از حیات در آن دیدند برای مطالعه 
ببرند تا در صورت مساعد بودن شرایط، آدمها به  به سیاره 
پیدا  را  گیاهی  جستجوگرها  این  از  یکی  بازگردند.  زمین 
می کند و البته در حین جستجو، روباِت وال ای عاشق روبات 
جستجوگر می شود. هنگام بازگشت روبات جستجوگر، وال 
ای نیز به عشِق ایو، به سفینه آنها آویزان می شود و به درون 
دنیای جدید ) دنیای قشنگ نو ! ( پا می گذارد. باالخره معلوم 
می شود که سیستم تکنولوژیک مسلط )=سرمایه داری( که 
می شود، خواهان  اداره   )!( رییس جمهور  فیلِم یک  توسط 
ازمیان بردن هرگونه حیات بر زمین است و نه احیا کردنش. 
باالخره وال ای و ایو مانع ازمیان بردن نشاِن حیات می شوند. 
آدم ها به لمس دستهای هم آگاه می شوند، به مجازی بودن 

تصویرهای مقابلشان، به ساختگی بودن شب وروزشان. آنها از 
چنگال سیستم سرمایه داری می گریزند و با هم-دستی یکدیگر 

به زمین بازمی گردند ... 
سرمایه داری تمدید می شود چون تنش ها و تعارض ها را مخفی 
می کند؛ اما باید پیوسته یادآور شویم که آیا ممکن نیست فریبی 
رخ داده باشد؟ همین تعارضها و شکاف هاست که واقعیت را 
گشوده و بالقوه-بالفعل می سازد. )دیالکتیک دو حِد انحراف(.

درستایش امرواقع؛ 
در ابتدای فیلم انیمیشنی پینوکیو 3000، در صحنه ای ماشین های 
واین   ( فراصنعتی اند  به شهری  تبدیل شهر  در حال  پیکر  غول 
پیکر  غول  ماشین   .) است  شهر  این  حریص  شهردار  خواسِت 
از  نقطه ای  به  و  می چیند.  دیوارها  روی  بر  را  فلزی  آجرهای 
دیوار می رسد که شکافی دارد و از آن گیاهی کوچک بیرون 
زده است. ماشین  باید کارش را بکند و بدین ترتیب آن گیاه 
کوچک را له و لورده کند. تا اینکه یکی از شخصیتهای فیلم با 
به خطر انداختن جان خود، آن گیاه کوچک را نجات می دهد. 
این گیاه کوچک چیست؟ آیا فقط یک گیاه کوچک است؟ 
آیا نشانه ای از طبیعت و میل به بازگشت به طبیعت است؟ همه 
نشانه های دیگر که با این نشانه همراه هستند به ما می گویند » 
بیرون  این امرواقع است که از شکاف های بدن نمادین شهر، 

زده است«. 
کلی-انتقادی،  بندی  تقسیم  یک  در 
عضو  سه  با  سیاسی  مجموعه  یک 
؛ حکومت،  بررسی است  قابل  عمده 
مردم و اقلیت. و در یک قرائت لکانی 
فوق  ساحت  سه  در  سیاست  نوع  سه 
حاکمان  که  سیاستی  است:  در-کار 
سطح  در  )سیاست  می کنند  اعمال 
که  سیاستی  قلمروسازی(،   : نمادین 
)سیاست  غوطه ورند  آن  در  اکثریت 
و  قلمروپذیری(   : خیالین  سطح  در 
آن  حسب  بر  گروه ها  که  سیاستی 
خود را تعریف می کنند )سیاست در 

سطح امِرواقع : قلمروزدایی(.
بدین  تا  می گیرند  دراختیار  را  نمادین  ساحت  قدرت  اربابان 
را   ) اکثریت   ( مردمان  ناخوداگاه  حتا  و  رسوم  قانون،  ترتیب 
شکل دهند. زبان اربابان قدرت در سطح صرفی، زبان نامگذاری 
است؛ در سطح نحوی، زبانی است که بیشتر از اسنادی گری 
سود می جوید؛ اطالق بی اساس و ایدئولوژیک یک نام یا صفت 
به واقع-بودگی یک واقعیت کثیف. جایی که ایدئولوژی ستم 

و سرکوب تعریف می شود. 
زور  به  یا  پوشانند  می  یا  را،  آن  های  ترک  و  واقع  امر  آنان، 

انسانی که از محصول خویش جدا 
گشته، قویًا بیشتر و بیشتر و حتی بیش 

از پیش پرتوان تر تمام جزئیات جهان 
خویش را تولید می کند و بدین رو بیش 

از پیش از جهان اش جداتر می شود. 
حال که هر چه بیشتر زندگی اش 
محصول او گشته، بیشتر از قبل از 

زندگی اش بریده است

درون یک نام می چپانند تا از شِر برون-گفتمان بودنش خالص 
امرواقع   .) و...  اغتشاش گر  الحال،  معلوم  شوند)جدایی طلب، 
جایی است که ترک ها و دیگری ها )اقلیت( در آن رخ می دهد. 
امر واقع جایی است که » زن « در آن رخ می دهد؛ »هستینه«ای 
تهی  بودگی  زن  از  غالب،  نمادین  فرهنگ  و  زبان  توسط  که 
است  جایی  امرواقع  می شود.  نمایانده  دیگری  جور  و  شده 
که تنش ها در آن رخ می دهد. مبارزه و مقاومت در آن نطفه 
می بندد. امرواقع همیشه بیرون از واقعیت است؛ منحرف شده از 
سطح نمادین؛ گسسته و پریده. و این گونه است که امرواقع به 
مثابه اقلیت، همیشه خاصیت انقالبی/انتقادی دارد. او تهدیدی 
همیشگی برای نظم نمادین حاکم است. او نه تنها غیر-قانونی 

که ضد-قانون است. 
و فاصله میان این دو را سطح خیالینی )دنیای مبتنی بر تصویر و 
آینه؛ فریِب هویِت توپُر(  پرمی کند که مجذوب تصویرهاست؛ 
برایش  امرنمادین  که  جایگاهی  در  خویش  تصویر  مجذوب 
که  است  خویشتنی  مجذوب  او  است.  نموده  تعیین  و  تعریف 
توسط امرنمادین جامعه پذیرفته و قانونی است. او تصویر ساده 
گروه  این  زبان  دارد.  خویش  و  زندگی  از  الوصولی  سهل  و 
زبانی شعر-گونه است؛ زبان تخیل و وهم. زبان خلسه و لذت...

پذیر  امکان  آن  ترک های  و  امرواقع  در  فقط  سیاسی  رخداِد 
است؛ در جایی که اقلیت از آن بیرون می جهد و فضای منظم 
شود  می  حتا  می کند.  آلوده  را  شهر 
تا مرزهای امرنمادین رفت و درآنجا 
داد  انجام  را  کارها  شرمانه ترین  بی 
ابراز  را  فحش ها  و  نقدها  تندترین  و 
داده  رخ  رخ-دادی،  آنکه  بی  کرد 
باشد، اما همین که از این دایره بیرون 
می روی و  به امرواقع میل می ورزی، 

کنش سیاسی آغاز می شود.  
گیاه کوچک  آن  چیز کوچک،  آن 
در  چه  و  ای  وال  فیلم  در  )چه 
مشابه  های  فیلم  و  پینوکیو3000 
است.  امرواقع  مقاوم  هسته   ،) دیگر 
سیستم مسلط سرمایه داری می خواهد 
به سوژه های  تبدیل  را  انسانها  این عنصر، همچنان  با حذف  تا 
ارضاء  توهِم  در  داری،  سرمایه  بهشت  در  که  کند  متعالی ای 
مطلق، در آزادی مطلق و دراوج لذت زندگی می کنند. بی هیچ 

دردی، بی هیچ مرگی و بی هیچ تعهدی. 

در ستایش عشق : 
عشق،  است.  ضداجتماعی  عملی  عشق،  و  است.  عمل  عشق، 
برهم  را  رابطه  از  قبلی  ایدئولوژیک  و  بالفعل  تعریف های 
می ریزد ) رابطه هایی که جامعه مورد نظر دولت، سرمایه داری 

و کشیش را برمی سازند(. عشق در کنار نقد و کنش ایستاده 
است و ازدواج، در کنار محافظه کاری و ارتجاع. و نه حتا 
عشقی که در قلمرو دگرجنسگرایانه محدود شده است. عشق 
آن رخدادی است که انتخاب، گسست و مبارزه را به همراه 
دارد. اولین انقالب در درون فرد رخ می دهد. ومگر همین 
رخداد بین وال ای و ایو نیست که آغاز زندگی دیگر را پایه 
گذاری می کند. بگذارید از فیلِم به یاد ماندنی برتولوچی، 
Dreamers ، کمک بگیریم. این فیلم نیز رابطه مفاهیمی 
و  لذت  فراموشی،  قلمروزدایی،  امرمجازی/خیالی،  مانند 
امرسیاسی را به خوبی نشان می دهد. در این فیلم به دو نوع 
گسست ) در مفهوم بدیویی اش ( روبه رو هستیم؛ گسستی 

که نوع جدیدی از زندگی را برای آدمی بازمی گشاید : 
فیلم می  فیلم، در مونولوگی که در آغاز  اول  )1( کاراکتر 
گوید، بعد از تعریف و توصیف »خوره فیلم« بودنشان، این 
جمله را می گوید: » در پاییز 1968 بود که جهان از میان پرده 
نمایش بیرون جهید«. ماتیو از جهان نمایش ) امرمجازی (، 
وارد امراجتماعی می شود. مساله این نیست که جهان فیلم، 
جهان دروغ و سایه است، اتفاقاً مساله این است که امرواقعی 
از درون امرمجازی بیرون می آید. آنچه موجب دیگرشدگی 
و گسسِت وی می شود، نه شرکت در مبارزات سیاسی آن 
که  ها  راهپیمایی  و  خیابان  در  حضور  نه  فرانسه،  روزهای 
اتفاقاً حضور او در درون خانه ای است که مثلث ادویپی در 
آنتی-ادویپی ترین شکل ممکن اش در آن جریان دارد. میل 
بی آنکه در ساختار ایستای ادویپی محدود و سرکوب شود، 
پردازد. پسر خانواده  قلمروزدایی روابط و اخالقیات می  به 
باید  را  آنها  نیست،  کافی  والدین  انکار  و  نفی   « می گوید: 
توقیف کرد، باید مجبور کرد تا به جنایاتشان اعتراف کنند«. 
 « را آنجا که می گوید  پدر  بودن حرف  ایدئولوژیک  پسر، 
برمال  بدهی«،  تغییر  را  جهان  و  بایستی  بیرون  نمی توانی  تو 
پدری/فالوسی  دال  با  که  امرنمادینی  در  شکاف  می کند؛ 
نابهنجار در  شکل می گیرد. چنین است که پسر، به شکلی 
کنار محارم خویش )خواهرش( با بدنی لخت می خوابد. او، 
هنوز وارد امرنمادین نشده است، چون پدر را نپذیرفته است. 
او با امرواقع میل خویش زندگی می کند. در تبیین ضدلکانی 
دلوزی، او نه بیمار/نابهنجار، که دچاِر »شدن« است . او رابطه 
ها(.  رابطه  قلمرو  )گشایش  دارد  خویش  َمحرم  با  دیگری 
از  آن  اتفاق سیاسی است  این جمع، یک  ماتیو در  حضور 
رو که واقعیت او، گشوده می شود؛ او که روزهای اول نمی 
را عوض کند،  لباسش  پسرخانواده  توانست حتا در حضور 
سکس  خانواده  دختر  با  او،  چشمان  مقابل  در  دیگر  حاال 
می کند. آن فانتزی ای که از خود و زندگی ساخته است تا به 

عنوان سوژه، خطاب شود درهم می شکند. 
)2( گسست دوم در این جمله دختر آشکار می شود )وقتی 
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درحالیکه  اند،  خوابیده  لخت  بدنهایی  با  هم،  کنار  آنها 
درخیابان تظاهرات دانشجویی اجرا می شود، شیشه می شکند 
و چیزی به درون اتاق می افتد(: »خیابان به درون اتاق هجوم 
آورده است«. امربیرونی به درون راه می یابد. همان طور که 
جهان از پرده نمایش بیرون می آید، امرسیاسی نیز به درون 
هجوم می آورد. حال در اینجاست که پسر و دختر خانواده 
نوع دیگری از »شدن« ) و مگر نه اینکه شدن همیشه اقلیتی 
و سیاسی است( را به اجرا می گذارند. همانگونه که ماتیو از 
دنیای مجازی فیلم خارج شد، آنها نیز از دنیای مجازی درون 
خانه خارج می شوند، گسست می یابند و میل به خیابان راه 

می یابد. 
در گسست اول ، ماتیو نیز مرتکب یک خشونت خونبار می 

شود ) از بین بردن بکارت( 
نه او یک زن نیست، فقط رونوشتی از زن است: 

از سویی دنیای مجازی، خود، پدیده ای شکاف خورده است 
و از سویی دیگر دنیای مجازی، واقًعا و تماًما مجازی نیست. 
اسطوره  است  میلی  خیالین،  رهای  و  سیال  فضای  به  میل 
فضای  آیا   .)  ... و  پرنده  قالیچه های  پرنده،  ای)جاروهای 
گفتمان  توسط  بشر  بنیادین  میل  این  حقیقی  تحقق  مجازی 
مجازی،  دنیای  در  واقعاً  آیا  است؟  تکنولوژیک  و  علمی 
را  آرزوی  بشر  که  خیالینی  دنیای  آیا  هستیم؟  سیال  و  رها 
داشت اینک به وقوع پیوسته است؟ آیا نمی توان اثرانگشتان 
اقتصادسیاسی و سرمایه داری را در تولید چنین »کاالیی« برای 
میل بشر به آن ابژه مطلوب گمشده ) به آن هیچ ( شناسایی 
دِل  هر چه  است؛  چنین کرده  همیشه  داری  )سرمایه  نمود؟ 
آدمی طالبش است، می تواند در هیات یک کاال به او عرضه 
ایدئولوژی درونی فضای سایبر« است.  .  این همان »  شود( 
جایگاه  به  برشدن  برای  است  سوژه  فریب  مجازی،  فضای 

یک سوژه توپر، منسجم و خودآگاه پست مدرنیستی. 
دانی  می  بخواهی، چون  را  هر چیزی  می توانی  تو   -

چه چیزی را بخواهی. 
تو آزادی هر چیزی بخواهی و داشته باشی.  -

تو می توانی خودت انتخاب کنی.   -
های  پیامک  از  دارد؛  وجود  بخواهی،  چه  هر   -
عاشقانه گرفته تا کتابهای نایاب و توقیف شده – از بازیهای 
کامپیوتری اسالمی گرفته تا بازیهای کامپیوتری ضداسالمی، 
از اتوموبیل آخرین سیستم تا همه فیلمهای هیچکاک با زیر 

نویس فارسی ... 
مانند  درست  قدم،  هیجده  پشت  از  توانی  می  تو   -
کریستیانو رونالدو گلی زیبا بزنی. ) پایان نخبه گرایی؛ تسلط 

عامه (
باشی،  اتاق چت یک همجنسگرا  توانی در  تو می   -
پایان   ( نیستی.  مرد  اگر  مرد،  اگر مردی و یک  یا یک زن 

جنسیت ( 
تو می توانی در یک سفر اسطوره ای از همه خطرها   -

بگذری و باالخره فاتح شوی. ) پایان تاریخ ( 
این ماشین دیجیتال کننده همان دیگری بزرگ لکانی است که 
به جای ایجاد قانون و قلمرو، چنین می گوید: » تو واقعاً و تماماً 
آزادی«. اگر بخواهیم به زبانی طنزآمیز حرف بزنیم باید بگوییم 
که اتفاقاً این دیگری بزرگ به اندازه کافی بزرگ نیست )عدم 
آنقدر  هنوز  دیگری  این  مدرنیستی(.  پست  امرنمادیِن  کفایت 
بزرگ نیست که ما را به جایگاه سوژه هایی باال ببرد که کامال 
خودآگاه و توپراند. سوژه در فضای مجازی می انگارد که آزاد 
و سیال است برای هرگونه » شدگی«، اما وقتی با »خود نمادینه 
واقعی«اش روبه رو می شود، دچار افسردگی و سردرگمی می 
دنیای  از  سوژه  کشاندن  بیرون  مگر  چیست  روانکاوی  شود. 
مجازی فانتزی هایی که ناخودآگاه فرد برای خودش ساخته و 
پرداخته تا او را از مواجهه با واقعیت روانی خویش، با شکاف 
درونی اش و با میل تبدل یافته اش، معاف سازد. مرد شدن یا زن 
می شود؛  فروکاهیده  طبیعی  امری  به  مجازی،  دنیای  در  شدن 
طبیعی است که تو بخواهی مرد یا زن یا هر جنسیت دیگر باشی، 
تو از-پیش-آزاد هستی. و بدین ترتیب امراجتماعی و تاریخ، 

فراموش می شود. 
دنیای  »در  نویسد:  می  چنین  تقدیس  قابل  در جمله ای  ژیژک 
دیجیتالیزه امروز، امر خیالی و امر واقعی روی هم افتاده اند و در 
این میان آنچه از بین رفته و هزینه شده است، امرنمادین است«. 
اتقالب دنیای مجازی، فریبی بیش نیست جهت بی-نیاز ساختن 

انسانها از انقالب مدام، جنبش مدام و شدن مدام. 

در ستایش تعهد، عمل و گسست؛ 
» عصر حاضر عصر تبلیغات است و عصر عمومیت؛ چیزی رخ 
نمی دهد اما یک تبلیغات مداوم در باره آن رخداد وجود دارد. 
انقالب در عصر حاضر فکرناشدنی ترین و غیرقابل تصورتریِن 
کنش هاست«؛ کیرکه گور در مقاله کالسیک و روشنگرش با 
عنوان » عصرحاضر « ] که فرصت ترجمه کاملش فراهم نشد [، 
معتقد است که عصر حاضر عصِر هم-سطح شدگی و سطحی-

مانند  نه  را  عمومی  های  رسانه  و  ها  روزنامه  او  است.  شدگی 
هابرماس حوزه ای برای نقدعمومی، که نا-حوزه ای می داند 
که هیچ تعهد و استراتژی ای در ساختار آن وجود ندارد. آنچه 
مهم است، نه محتوا و گفته ها، که ساختار رسانه و امرمجازی 
) به ویژه اینترنت ( است. تو می توانی به وسیله یک کلیک، از 
یک وب-سایت سیاسی اعتراضی به یک وب-سایت تبلیغاتی، 
و از آن به یک وب-سایت پورنو، و ازآن به یک وب-سایت 
ورزشی لینک شوی. به قول ژیژک فاصله بین همسایه و بیگانه 
برداشته شده است؛ مثاًل در فضای چت، یک فرودسِت سرکوب 

شده چنین می انگارد که در یک دنیای باز و آزاد و عدالت-
محور، با انسانی دیگر، در شرایطی برابر، در حال گفتگو است؛ 
ارتباط فانتزی و ایدئولوِژی حاکم. کیرکه گور عنوان می کند 
که اشتیاق به »اطالعات« ) ازمنظر روانکاوانه همان »پرخوری« 
از  ( گریز آدمی  تاریخی  مثابه یک مرض روانی  به  اطالعاتی 
تغییر واقعی اشکال چیزهاست و هیچ اتفاق خارق العاده و نا-

بهنگامی رخ نداده است؛ اتفاقاً به-هنگام است چرا که محافظه 
به  واقعیت  تقلیل  ژیژک:   زعم  به  است.  غیرانتقادی  و  کارانه 
قابل  دلبخواهی  قواعد  حاکمیت  تحت  مجازی  واقعیت  قلمرو 
تعلیق. در دنیای مجازی ای که فیلم وال ای نمایان اش می کند، 
تن   « برای  تغییری که سیستم  نیست مگر  تغییری در کار  هیچ 
نیز  و شب  روز  حتا  می کند؛  قاعده-بندی  و  تعریف  ها   » لش 
توسط آن، با چرخاندن یک اهرم یا فشردن یک دکمه )کلیک 

کردن!( تعیین می شود.
این ساختار یکسان-شده و به ظاهر منسجم است که در روان 
هیچ  شوند،  می  زدوده  ها  تفاوت  شود؛   می  باز-تولید  سوژه 
 » »من  در  شکافی  هیچ  نیست،  آرمانگرایی  و  تعهد  به  نیازی 
وجود ندارد؛ من می دانم چه می خواهم و آنچه می خواهم یا 

وجود دارد یا به راحتی تولید خواهد شد. 
یکپارچه  سیستم   ،) بیگانه   ( ناشده  تعریف  عنصر  حضور یک 
سرمایه داری را دچار اختالل و گسست می کند. گویی یک 
ساختار ادبی وارد متنی علمی شده است؛ متن، آلوده می شود. ) 
اساتید دانشگاه همیشه به شکلی کشیش مآبانه از رعایت نکردن 
قواعد زبان آکادمیک و علمی در نوشته ها، عصبانی می شوند (. 
اما وقتی تو در دنیای مجازی طبقه یا جنسیت خود را پشت سر 
می گذاری، هیچ اختاللی در نظم سرمایه داری و نظم سیاسی 

تولید نمی شود؛ هژمونی آنجاست و دارد به تو می خندد.
 

نیش عقرب ، درماِن نیش عقرب ؛
ژیژک در یک درسگفتار مهم و الهام بخش اعالم می کند که 
امروزه آنچه واقعی است، امرمجازی است. از خالل تصویرها، 

وانموده ها و فضای مجازی است که می توانیم حقیقت 
های عصرحاضر را دریافت و فهم کنیم. پس بیایید 

امرواقع  آشکارگی  برای  امرمجازی  خالل  از 
امرواقع،  اشتیاق  به  بیایید  کنیم.  مبارزه 

ای  شیشه  چشمهای  در  را  دستهایمان 
برای  ای  مبارزه  کنیم؛  فرو  داری  سرمایه 
خواست ِمحال: آنجا که معجزه ای توسط 

سوژه های تاریخی، رخ می دهد. 

خوش  ماویل  برهوت  به   ... و 
آمدید:

پست مدرنتیه ایرانی ) اگر بشود از چنین تِرمی استفاده نمود ( 
، پست مدرنتیه خاصی است؛ دنیای مجازی او نه بر صفحات 
شیشه ای که اتفاقاً بر روی زمین شکل گرفته است. هیچ نهاد 
و دستگاه اجتماعی در ایران امروز،  » واقعی« نیست . ما در 
ماویلی از امروزینگی زندگی می کنیم . ماویل ، چیزی است 
شبیه تاویل. مثل متاب که چیزی است شبیه کتاب. تقلیدی 
ناقص و سطحی از واقعیت یک چیز. به هر طرف که نگاه می 
کنیم حضور ماویل را درک و لمس می کنیم؛ از کدام دولت 
حرف می زنیم؟ از کدام انتخابات واقعی دموکراتیک سخن 
می گوییم؟ از کدام آکادمی؟ از کدام روشنفکر؟ از کدام 
بودگی  سوژه  سراِب  است.  ماویل  برهوِت  اینجا   ... شهر؟ 
مجازی  فضای  خوانش  دیگر  سوی  از  دیگری.  آینه  در 
تکنولوژیک در افق تاریخی ایران، با اسطوره باوری هایمان 
شکل  در  مردمان  واقعی  حضور  عدم  با  و  یابد  می  نسبت 
گیری سیاست و جامعه. مردمانی شعرزده و عارف مآب که 
پیوسته در پی خلسه، رهایی از تاریخ زمینی و تعلیق در بی 
زمانی-بی مکانی اند... همان چیزی که اتفاقاً ژیژک از آن 
به عنوان هستی جوهرزدایی شده چیزها از آن یاد 
الکل،  بدون  آبجوی  می کند؛ 
ملت  چربی،  بدون  ماست 
سیاست- از  شده  تهی 
زندگی  و  ورزی 
بدوِن قلمروزدایی 

و تفکر. 
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  نمایش توامان به صورت خود جامعه، جزئی از جامعه و ابزار یکپارچه سازی آن نمودار می 
شود. به حیث خود جامعه، نمایش صریحا شاخه ایست که هر نگاه و هر آگاهی را متمرکز می 

کند.
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این وحدت فقر و فالکت است که در زیر تقابل های نمایشی 
از خودبیگانگی واحدی  اشکال مختلف  اگر  پنهان می شود. 
زیرنقاب انتخاب تام علیه یکدیگر مبارزه میکنند، از آن روست 

که همه بر تضادهای واپس زده ی واقعی بنا شده اند.

ی  درباره   )1( جیمسون  فردریک  بسیط  تفکرات  به  نگاهی  با 
آینده«  می  »باستان شناسی  تخیلی در کتاب  داستانهای علمی 
 ،)2( گیبسون  ویلیام  بر  عالوه  نیز   او  که  گرفت  نتیجه  توان 
بوده  سایبرپانک  مفهوم  بنیانگذار  شناسی«  »الگو  ی  نویسنده 
کند  می  پیدا  سایبرپانک  ژانر  در  را  جذابیتی  جیمسون  است. 
که سویه ای انتقادی در زمانه ی پست مدرن فرهنگی و سرمایه 

داری متاخر دارد.
 )3( سایبرنتیک  تکنولوژی  حاضر،  عصر  در  مهم  ویژگی  دو   
اصلی  عناصر  از  دو  هر  هستند که  دینامیکهای جهانی شدن  و 
و  »ترس  یادداشت  در  جیمسون  اند.  سایبرپانک   )4( قلمروی 
نفرت در جهانی شدن« به بازخوانی »الگوشناسی« می پردازد و 
نقد نوینی را ارائه می دهد. به نظر او گیبسون در نتیجه ی تکامل 
به نوعی داستانهای  به هر حال  ریشه های سایبرپانک خود )یا 
علمی-تخیلی( به نوع قابل توجه تری از کلیت داستانی رسیده  
و این مساله ای قابل توجه است. به نظر جیمسون، سایبرپانک 
ادبیات برتر زمانه ی سرمایه داری متاخر است و »شامل ارجاعاتی 
قابل باورتری از دنیای معاصر نسبت به رئالیسم کهنه )همچنین 

مدرنیسم کهنه( می باشد.«
به  توجه  با  و  ریزبینانه  صورت  به  باید  را  جدید  وضعیت  این 
مُباحثات جیمسون  در دهه های گذشته در باب ویژگی های 
مخصوص ژانر داستانهای علمی-تخیلی )science fiction( و 
استنباطهای عمیق تاریخ محوارانه ی او مورد بررسی قرار شود. 
جیمسون از دهه هفتاد میالدی مزایای داستانهای علمی-تخیلی 
انتشارات  ی  افتتاحیه  برای   یادداشتی  در  و  میدانست  مفید  را 
»]داستانهای   : بود  نوشته  تخیلی«  علمی-  داستانهای  »مطالعات 
علمی- تخیلی[ به طور طبیعی حاوی تعمقی سمبلیک در تاریخ 
پیرامون  با داستانهای تاریخی که در دوران  خودشان هستند و 
انقالب فرانسه نوشته می شدند، قابل قیاس می باشند.« آن دسته 
از داستانهای علمی تخیلی که بدین شکل مطرح می شوند، به 
مردمی  کاماًل  هستند،  ها  توده  فرهنگ  از  عزلت  کنج  از  دور 
توسط   سابقاً  که  مدرنی  ادبیات  برای  آلترناتیوی  با  نیز  و  بوده 
آکادمی ها تقدیس می شدند پیوند دارند. همچنین مارا ترغیب 
تولید  به  نسبت  تاریخی  تفکری  و  انتقادی  نگاهی  تا  کنند  می 

فرهنگ داشته باشیم.
از  را  تخیلی  علمی-  داستانهای  جیمسون  خالصه،  صورت  به 
خودآگاهی  موجبات  خود  که  میداند  ستایش  قابل  جهت  آن 
تاریخی را فراهم می کنند. تکامل تاریخی خود اسلوبی غامض 
در نقد مارکسیستی است و مفهوم آن بر پایه ی نگاهی تاریخی 
بر رفتار اجتماعی و تعاریف نظام یافته ای است که خود به عنوان 
مفاهیمی زیرساختی برجوامع انسانی تسلط یافته اند. مارکس در 
تز سوم فوئر باخ می گوید:« آن دکترین ماتریالیستی که آدمیان 

را محصول اوضاع و احوال و تربیت می داند و معتقد است 
که برای تغییر آدمیان باید اوضاع و احوال و تربیت را تغییر 
داد، فراموش می کند که اوضاع دقیقاً به دست آدمیان تغییر 
می یابد و  اتفاقاً این خوِد مربی است که نیاز به تربیت دارد. 
از دیدگاه چنین دکترینی، جامعه ناگزیر به دو بخش تقسیم 
می شود که یک بخش آن باالتر از خود جامعه است )مثاًل 
نزد رابرت اوون(. تقارن تغییر اوضاع و احوال و تغییر فعالیت 
بشری، یا تغییر خود به خود، را فقط در وجه پراتیک انقالبی 

می توان نگریست و به نحوی عقالنی درک کرد.«
البته باید دیدگاه جیمسون نسبت به داستانهای علمی-تخیلی 
70 مورد بررسی قرار  60 و  را در تحوالت مارکسیتی دهه 
تحوالت  این  در  شدت  به  جیمسون  خود  که  زمانی  دهیم. 
داستانهای  که  بود  این  جیمسون  فرض  داشت.  شرکت 
تاریخی  مناسبت  که  هستند  ژانری  بهترین  علمی-تخیلی 
دارند چرا که نشاندهنده ی خودآگاهی تاریخی بودند. البته 
در بسیاری  از جهات، لویس آلتوسر سرآمد مارکسیستهای 
ضد تاریخی نظری کاماًل برعکس دارد. همانطور که دارن 
یورگاسن )Darren Jorgensen(  در اینباره می گوید، 
اصرار جیمسون بر تاریخی تر بودن داستانهای علمی- تخیلی 
نسبت به سایر ژانرها، احتماالً تناقضی را در برمی گیرد. چرا 
نباید  ژانری  ژانر است، هیچ  تعیین کننده ی  تاریخ  اگر  که 
ارزش  را  تاریخ  جیمسون  باشد:  دیگر  ژانر  از  تر«  »تاریخی 
میداند و آنرا به عنوان سنگ بنای تحلیلش قرار می دهد و با 
استدالل خود این تاریخ را بنا می کند و برای تحصیل معنا از 

افق مادی به متون استناد می کند.« 
 Darko( تاریخ در کارهای دارکو سوین به  نهادن  ارزش 
دارد  عقیده  علناً  که  کسی  افتد،  می  اتفاق   )5(   )Suvin
ژانری  فرد  به  منحصر  صورتی  به  علمی-تخیلی  داستانهای 
تجربی  محیط  تا  دارند  توانایی  که  چرا  دارند،  تاریخی 
تاریخی در  اینجا تکامل  را روشن کنند. در  نویسندگانشان 
ژانر ادعای  نتیجه می دهند، یعنی جاییکه تماماً  مدور بودن 
واسطه گری می کند. چرا که این ژانر موقعیتی را مخاطب 
»ناآگاهی  در  بوده.  آن  محصول  که خودش  دهد  می  قرار 
سیاسی« و یادداشتهای قبلی، جیمسون ارزشی ویژه را برای 
نوعی »فراتفسیر« )metacommentary( بیان کرده است 
که از معنای ابتدایی متن محافظت می کند و مادامیکه خود 
تاریخی  کلیت  میان  در  سازد  مبدل  هگلی  سوژه  به  نیز  را 
برای  که  دارد  باور  یورگاسن  دارد.  می  نگاه  بزرگتری 
توسط  تاریخی  مارکسیسم ضد  تئوری  مدلل علمی،  کذب 
توانایی  او  ی  عقیده  به  همچنین  و  شود،  می  بیان  آلتوسر 
بهتری برای تولید آگاهی انقالبی دارد. به عقیده ی آلتوسر 
تکامل تاریخی نه علمی و نه مخصوصاً انقالبی است. بدلیل 
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اینکه اثباتی وابسته به ایدئولوژی دارد و بدین شکل آگاهی 
مفهومی تاریخی پیدا می کند که توسط خود تاریخ محدود 

می شود. 
بنای  سنگ  بر  تاریخ  دوار  حرکت  با  مواجهه  در  آلتوسر 
خدمت  در  صرفاً  منظر  این  که  دارد  عقیده  ایدئولوژی، 
مشروط  ایدئولوژی  ثبات  و  است  خود  به  مختص  گفتمان 
به زمانیست که دارای مضمونی حقیقی شده و یا به انعکاس 
که  زمانی   . دارد  دوار  ساختاری  و  است  وابسته  درونی 
جیمسون ادعا می کند همه چیز ایدئولوژیک است، آلتوسر 
ایدئولوژی کناره می گیرد  مدعی »علم«ای می شود که از 
کند.  می  دفاع  غیرقابل  را  مارکسیستی  محوری  تاریخ  و 
مضمون ایدئولوژی برای آلتوسر اهمیت کمتری از حقیقتی 

دارد که تولید می شود.
بسیاری  برای  یورگانسن وارد بحث می شود،  همانطور که 
سیاستهای  و  جنبشها  در  که  مارکسیستی  های  تئوریسین  از 
انقالبی دهه ی شصت فعال بودند، می 68 به شکست انجامید. 
جیمسون مارکسیسم را از موضع فشار برای آگاهی انقالبی 
ساختارگرای  ترمینولوژی  از  کرد  تالش  او  نشاند.  عقب  به 
آلتوسر برای بازخوانی کار فیلیپ ک.دیک و اوزاال.ل.گویین 
و  خود  مارکسیستی  دیالکتیک  از  تلفیقی  تا  کند  استفاده 

 James( ایفلند  جیمز  دهد.  ارائه  را  ساختارگرایی 

Iffland( و کورنل وست )Cornel West( به نقد این روش 
پرداختند و آن را عدول از مارکسیسم انقالبی حقیقی دانستند. 
در  طبقاتی  برخورد  و  انقالبی  مبارزه ی  اصلی  موضع  چرا که 
زیباشناسی مورد بی اعتنایی قرار دارد، ولو آنکه جیمسون می 
خواست از این زیباشناسی های سرمایه داری در جهت ایجاد 
طور  به  یورگاسن  کند.  گیری  نتیجه  مارکسیتی  تاریخی  افق 
کمونیسمی  بینیم،  می  که  همانطور  حقیقتاً  گوید:  می  خالصه 
که وجود داشت به گذشته عقب نشسته. خیلی راحت می توان 
انقالب  از  نشینی  از عقب  به هنر را قسمتی  انقالب  از  حرکت 
هنر  که  مزاجی  دمدمی  هنرمند  همانند  خواند.  جهانی  حقیقی 
جیمسون  فراتفسیر  دهد.  می  سوق  انقالب  به  ناگهان  را  خود 
راه نوینی برای حرکت انقالبی نبود. دیگر نه بر نیروهای معین 
تاریخی که به طور بالقوه قادر به عملی کردن آن بودند استوار  
بود و نه متضمن نیروی تاریخی دیگری که قابل تصور باشد« 
و  ندارد  سیاسی  آمد  »پی  که  است  این  مارکسیسمی  نتیجه  و 
فاقد  تئوری  این  یافته.«  تقلیل  بسیار کمی  به میزان  یا اگر دارد 
هرگونه پراتیکی است و همانطور که آلتوسر می گوید: تحلیل 

ایدئولوژیک برای ایجاد انقالب یه تنهایی کافی نیست.
بررسی سایبرپانک در این مبحث مساله ای قابل توجه و جذاب 
ادبیات  ی  حوزه  تالقی  صورت  به  عموماً  سایبرپانک  است. 
ادبیات  و  علمی-تخیلی  داستانهای 
شود.  می  دیده  مدرن  پست 
 80 ی  دردهه  که  جنبشی 
را  داستانی  ی  بدنه 
تشکیل می دهد که به 
های  شاخه  در  کاوش 
ی  جامعه  تکنولوژیک 
محصور  و  صنعتی  پسا 
به  میپردازد.  رسانه  در 
آینده«  آباد  »ناکجا  با  یکباره 
ی نزدیک، ادبیات جنایی و زبان 
صورت  به  و  شود  می  ممزوج  نوآر 
ماشینی درمی آید که در بی ثباتی پست مدرنیسم 
به کاوش ابزار تکنولوژی دست می زند، تشدید می شود و به 

»ضد ساختاری« بر علیه بشر تبدیل شود. 
نوشته   )Neuromancer( نورومنسر  از  پانک  سایبر  شروع 
»هنری  به  مربوط  داستان  گردد.  می  آغاز  گیبسون  ویلیام  ی 
دورست کیس«  است. کالهبرداری فاسد در دنیای تبهکاران 
»چیبا« در ژاپن. تا اینکه این هکر با استعداد )کیس( اطالعات 
محرمانه ی روسای خود را سرقت می کند و در یک اقدام 
مسموم  عجیب  قارچی  با  روسایش  طرف  از  جویانه  تالفی 
می شود و دچار اختالل در سیستم عصبی خود می گردد، 

ناتوان  اطالعات  های  با شبکه  ارتباط  برقراری  از  تا حدی که 
قطع  )ماتریکس(  از سایبراسپیس  را  می شود و دسترسی خود 
شده می یابد. او بی کار می شود و به مواد مختلف اعتیاد پیدا 
می کند. او به دنبال راهی زیرزمینی برای درمان خود می گردد 
و تصادفا با مولی میلیونس آشنا می شود. مولی میلیونس یک 
برای یک  که  است  انسانی  پسا  امکانات  به  تجهیز شده  سرباز 
به  آرمیتاژ  کند.  می  خدمت  آرمیتاژ  نام  با  نظامی  مافوق  افسر 
از او می خواهد که برای او عملیات هک  ازای درمان کیس 
انجام دهد  را  ماموریت محوله  تا  پذیرد  انجام دهد. کیس می 
ولی نه کیس و نه مولی هیچ کدام نمی دانند که دقیقاً برای چه 

هدفی کار می کنند...
از  خیلی  متضمن  که  است  علمی-تخیلی  اثری  نورومنسر 
و  کند  می  پاره  را چند  سازیست. خود  های جهانی  دینامیک 
پست  گرایی  مرکز  که  می شود  مشاهده  جیمسون  منظر  به  بنا 
زمان خودش  بازتاب  گیبسون  نوشتار  داراست.  را  مدرن خود 
است که بر سر آینده ی متغیر )1984( به قماری بزرگ دست 
می زند. این آینده ی تکنولوژیک در رمان ابتدایی او تبدیل به 
استعاره می شود تا زمان انتشار »الگو شناسی« )2003( که رمان 
اول گیبسون به سال 2002 تغییر زمان می یابد. این رمان درباره 
 )Cayce Pollard( ی مشاوری تبلیغاتی بانام کایاس پوالرد
است. کار او طراحی لوگوهای شرکتهاست و نسبت به تبلیغات 
یک  با  را  خود  قرارداد  او  زمانیکه  دارد.  ای  ویژه  حساسیت 
یک  کند،  می  منعقد  آبی«  »مورچه  نام  با  تجاری  ی  موسسه 
پیشنهاد از کمپانی CEO Hubertus Bigend دریافت می 
نشان  و  نام  بی  از ویدیوهای  توزیع یک سری  تا مسئول  کند. 
صورت  به  کایاس  کند.  شناسایی  را  برانگیز  احساس  و  هنری 
تئوریزه  و  گیری  شکل  در  و  شود  می  ویدیوها  پیگیر  مستقل 
کند.  می  مشارکت  اینترنتی  پیغامهای  طریق  از  آنها  کردن 
ویدیوهای  تجارت  و  تولید  ی  پروسه  اخالل  در  او  هوشیاری 
هنرمندانه، در نهایت موجب کشف فیلمساز توسط او می شود.

و  و  علمی-تخیلی  ژانر  استعارات  از  خیلی  از  شناسی«  »الگو 
برخورد  که  است  این  حقیقت  ورزد.  می  اجتناب  سایبرپانک 
با  اثر گیبسون درست مثل برخورد منتقدین  با  خیلی از نقدها  
جیمسون  که  همانطور  درست  و  بوده  معمولی  دنیای  رمانهای 
تا  است  حقیقت  به  نزدیکتر  سایبرپانکی  حقیقتاً  داشت  اعتقاد 
تکنولوژیک.  پارانویای  و  سازی  جهانی  بر  متکی  سایبرپانکی 
»الگو شناسی« خیلی بیش از آنکه باید به دنیای امروز نزدیک 
است. هم از نظر مضمون و هم از نظر ساختار، دقیقاً درباره ی 
بیان می کند که می  امروز سخن می گوید. کایاس به کرات 
اذعان داشت  باید  باشد. و همینطور  اکنون همینجا  خواهد هم 
بودن  مستند  ی  بواسطه  مرموز  ویدیوهای  اغواگری  حتی  که 
ادبی،  سرنخ  فقدان  دارد،  وجود  که  است  فقدان   « آنهاست: 

... هیچ چیزی  باشد،  باید مستبد  کایاس درک می کند که 
بازدارنده نیست حتی هنجارهای روز نیز وجود ندارند«.

از ریسک و  پر  از رمان متفکرانه،  از خیلی جهات گیبسون 
غیرواقع درباره ی آینده مانند نورومنسر به سوی »الگوشناسی« 
امروزه حرکت کرده و به راحتی در مباحثات تاریخ مدارانه 
قابل بررسی می شود. آیا این هم موجبات رشد آن آگاهی 
انقالبی که هدف آلتوسر بود را فراهم کرده؟ به نظر می رسد 
اندکی مضحک است. ولی در الیه های  باره  این  تفکر در 
تری  انقالبی  پتانسیل  دارای  نورومنسر  »بیگانگی«،  متعاقب 
آن  به  البته  این  بوده.  »الگوشناسی«  ی  بینانه  واقع  رمان  از 
ناکجا  به دنبال »جهان  نیست که گیبسون در نورومنسر  معنا 
آبادی« به عنوان جایی دورافتاده بوده است. همانطور که به 
دنبال تهیج و تغییر دنیای ریگان زده ی دهه 80  هم نبوده. 
ای  آینده  تصویر  هم  کوچکی  عمل  ی  بوسیله  حتی  ولی 
گیبسون  دارد.  ارجحیت  استعاره  بی  امروز  تصویر  بر  مبتنی 
قابلیت تغییر در خود را دارد. انقالبی برای خود. بنا به اعتقاد 
در  را  سایبرپانک  نمایندگی  درستی  به  گیبسون  جیمسون، 
استعارات منجالب ژانر خود دارد. او به طور ضمنی در حال 
تصفیه ی تکامل تاریخی است که آلتوسر و یورگسن به آن 

نقد داشتند:
عقالنیت مارکسیستی ... به خصوص یاس نهفته در انقالبات 
باعث شکل گیری  شکست خورده ی غرب، در عین حال 
مارکسیسم می شوند. برای مارکسیستهای غربی این انقالب 
به همان اندازه نیز ممکن است. منتها اندکی به ذهنیتی نیازمند 
است تا بر سر آینده قمار کند. هنوز، همانطور که می بینیم نقد 
انقالبی خوانشی  از امکان هشیاری  آلتوسری نشان می دهد 

حاصل می شود که فراتر از ایدئولوژی تاریخی باشد.
داستانهای علمی-تخیلی، آن زمانی بزرگترین پتانسیل انقالبی 
را پیشنهاد می دهند که  از بیانگری ساده ای که در درونشان 
تعریف شده بود جدا شوند. مطالعات ضد تاریخی آلتوسر بر 
روی مارکس کمک می کنند تا چگونگی پیشرفت بیانگری 
در طول سرمایه داری ترسیم شود. آلتوسر همانگونه به »خود« 
مطالعات ادبی توجه می کند که در محدودیت های ارزشها 
ایدئولوژیک  داری  سرمایه  خود  های  شاخه  تلویحی  ی 

گرفتار گردیده است.
نورومنسر متن انقالبی تری بود نه بخاطر اینکه شناختی وسیع 
تر از بیگانگی را تولید می کرد بلکه بخاطر اینکه با آگاهی 
انقالبی هویت می یافت. نوعی آگاهی را ایجاد می کرد که 
می  ترجیح  آلتوسر  بود.  متفاوت  زمینه ی خودش  از  کاماًل 
بورژوازی  فهم  نه در  رمان علمی-تخیلی  دهد که خیالبافی 
باشد.  تجربی  علم  از  شود  می  که  آنجا  تا  بلکه  رمان  از 
فرم  از  متن  تفکیک  به  آنزمان  علمی-تخیلی  رمان  خواندن 



5253

بر پروسه ی عام متکثر و تقویت  ایدئولوژیک خود کمک می کند که 
کننده ی آگاهی که برای تغییری واقعی است،  فایق آید. 

1- نوذري، حسینعلي، »صورت بندي مدرنیته و پست مدرنیته « نقش جهان: 
فردریک جیمسون را از جمله متفکران مهمي که پیرامون وضعیت پست 
مدرن به بحث پرداختند، محسوب مي کنند. اثر مهم جیمسون درباره این 
مباحث، کتاب »منطق فرهنگي سرمایه داري متاخر« است. جیمسون در این 
به وضعیت پست مدرن مي نگرد.  از موضع متفکري مارکسیست  کتاب 
جیمسون وضعیت پست مدرن را وضعیت جامعه سرمایه داري متاخر مي 
داند. جیمسون برخالف بسیاري از متفکران، وضعیت پست مدرن را در 
با تقسیمي که از  با مراحل گذشته سرمایه داري تفسیر مي کند و  تداوم 
مراحل سرمایه داري ارائه مي دهد وضعیت پست مدرن را موازي با مرحله 
با ارائه تفسیري مارکسیستي از وضعیت  بیند. وي  آخر سرمایه داري مي 
بیان حال وضعیت  واقع  معتقد است که پست مدرنیسم در  پست مدرن، 

کنوني جامعه سرمایه داري؛ یعني سرمایه داري متاخر است. 
به  است؛ چرا که  مارکسیستي  نگرشي  بنیان  و  اصل  در  نگرش جیمسون 
پردازد.  مي  تاریخ  و  جامعه  مختلف  هاي  تبیین عرصه  به  اقتصادي  شیوه 
ها  برخي حوزه  در  فرهنگ  مدرن  دوران  در  اگر  نظر جیمسون  به  اصال 
مثل هنر تا حدي داراي استقالل از جهت دهي اقتصاد و سرمایه بود؛ در 
نسبي  استقالل  این  متاخر  داري  و در عصر سرمایه  مدرن  وضعیت پست 
نیز از میان مي رود و فرهنگ کاماًل جذب سرمایه داري از نوع متاخر و 
معاصرآن مي شود. جیمسون پدیده هایي را که دیگر نظریه پردازان پست 
مدرن، به عنوان نشانه نوعي گسست از مدرنیته تفسیر مي کنند، عارضه ها 
و نشانه هاي واقعیت مهم سیاسي اقتصادي اي مي داند که در پیوند مستمر 

و پیوسته با مراحل پیشین سرمایه داري قرار دارند.
 William گیبسون  ویلیام  بار  نخستین  را  سایبر«  »فضای  ی  واژه   –  2
نورومنسر  کتاب  در  تخیلی  علمی  داستان  نویسنده   Gibson

Neuromancer  در سال 84 به کاربرده است
cybernetic:  3 علوم کنترل موجودات زنده و ماشین آالت و تکنولوژی 

کنترل اجتماعات زنده و غیر زنده.
 Fredric Jameson. Archaeologies of the Future:  -  4
 the Desire Called Utopia and Other Science Fictions

 .21 :)2005 ,)New York: Verso
5 – یکی از منتقدان مهم در زمینه ی داستانهای علمی- تخیلی

منابع: 
http://thames2thayer.com/cyberpunk

زمان شبه چرخشی قابل مصرف، هم به مثابه زمان مصرف 
تصویر  مثابه  به  هم  و  محدودش،  معنای  در  تصاویر، 
مصرف زمان، در تمام وسعت آن، زمان نمایشی است.
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